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Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de abril de 2009.............Ata 19
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho
do dia 13/04/2009, convido a senhora secretária para proceder à leitura de um trecho da Bíblia,
e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); solicito a senhora secretaria que faça a
leitura dos suplentes; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Carazinho, 07 de abril de 2009;
Convocação – 16/2009. Ao Senhor Marcos: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 13/04/2009, tendo em vista
pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, em virtude que estará em Brasília, conforme
dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Atenciosamente, Vereador
Leandro Adams – Presidente; Carazinho, 09 de abril de 2009. Convocação -18/2009. Ao
Senhor Anselmo: Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 13/04/2009, tendo em vista pedido de licença do
Vereador Felipe Sálvia, em virtude que estará em Brasília, conforme dispõe Regimento Interno,
art. 11, inciso II, alínea e, desta Casa. Atenciosamente,Vereador Leandro Adams – Presidente;
Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia
06/04/09, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 06/04/2009, não havendo
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão os demais que se manifestem, aprovada por todos, convido à senhora secretária para
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
Expediente 13 de Abril de 2009: Projeto de Lei 021/09, de autoria da Vereadora Sandra Citolin,
o qual Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, a ser realizada
anualmente, na pri meira semana do mês de maio, que passa a integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Município de Carazinho, e dá outras providências. Projeto de Lei 022/09, de autoria
dos Vereadores Erlei Vieira e Eugenio Grandó, o qual institui a “Semana de Prevenção ao
Alcoolismo”. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros, no valor de R$ 91.508,82. Of. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Rio Grande do Sul, referente aos 75 anos de fundação. Of. 087/2009 da 39°
Coordenadoria Regional de Educação, solicitando a cedência do Plenário. Of. 045/2009, do
Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Carazinho, referente a indicação. Of. 178/2009
da Emater/RS, o qual agradecendo aos Vereadores Rudinei Brombilla e Sandra Citolin, pelos
cumprimentos recebidos. Of. 109/2009, do Deputado Cláudio Diaz, o qual informa a indicação
de Emenda individual, ao OGU 2009, no Ministério das Cidades. Of. 627/2009 do Dep. Michel
Temer, o qual registra o recebi mento do OD 370/09. Of. 626/2009 do Dep. Michel Temer, o qual
registra o recebimento do OD 263/09. Of 056/09 da UVERGS, o qual convida para o 2°
Encontro de Vereadores do Mercosul. OP 060/09 do Executivo Municipal, em resposta ao OP
051/2009. Convite do Presidente do Partido dos Trabalhadores, para participar da palestra com
o Senador Paulo Pai m, a realizar –se no dia 18 de abril. Of. 062/2009 Departamento Municipal
de Trânsito, em resposta a solicitação referente a colocação de quebra molas na rua Ipiranga.
Convite da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, para sessão Solene de Entrega
de Títulos Honoríficos, a realizar-se no dia 16.04.09, na Sede do Poder Legislativo. Ofício do
Tribunal de Contas, informando a realização de Auditoria ordinária nesse Poder. Projeto de Lei
n° 043/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar
Convênio com a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA Carazinho e abertura de Crédito
Especial no orçamento de 2009, no valor de R$ 2.900,00. Projeto de Lei n° 044/09, de autoria
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do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento de 2009,
no valor de R$ 35.306,50. Projeto de Lei n° 045/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual
autoriza a contratação emergencial de instrutores para a Fundação Educacional e Tecnológica
de Carazinho – FUNDETEC. Projeto de Lei n° 046/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual
declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de Professores para as
escolas municipais. Convite do Grupo Geld, para participar de cursos que serão realizados no
mês de abril. Convite da Biblioteca Pública Municipal, juntamente com a escritora Jana Lauxen,
para o lançamento do livro Uma Carta por Benjamin, a realizar-se no dia 16 de abril, as 19
horas; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações,
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 658/339/09,
Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal, solicitando ao setor competente reparos
asfáltico na Rua Exp. Claudino Pinheiro, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 659/340/09, Solicita
ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras para que realize trabalho de
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na rua Santos Dumont no bairro Vila Nova,
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 660/341/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine a
Secretaria de Obras para que realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza de
bueiros nas ruas Ernesto de Quadros e Álvaro Nodari no bairro São Miguel, Vereador Rudinei
Brombilla – PP; 661/342/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de
Obras para que realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua
Rio Negro no bairro Floresta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 662/343/09, Solicitando ao
Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras para que realize trabalho de
patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros na Rua Riachuelo no Bairro Central e estudos
da possibilidade colocação de asfalto, reinvidicação da comunidade conforme protocolo nº
131774/2009 de 06/03/09 na prefeitura Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP;
663/344/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal sugerindo a pedido dos moradores, seja
construída praça de lazer junto ao Bairro Brandina, eis que o mencionado bairro não dispõe de
área de lazer para as crianças bem como espaço para os adultos desfrutarem no dia a dia, tal
obra de infra-estrutura será de grande valia para disponibilizar espaço de entretenimento e lazer
aos moradores deste importante bairro de nosso Município, Vereador Marcos Soares – PTB;
664/345/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal sugerindo ao mesmo para que em contato com
o setor responsável estude a possibilidade de realizar projeto para que seja feito o
reflorestamento nas margens do Rio da Várzea, garantindo desta forma a preservação do meio
ambiente, Vereador Marcos Soares – PTB; 665/346/09, solicita sinalização da rua Nicolau Erio
Hensel, Vereador Marcos Soares – PTB; 666/347/09,ofício ao Senhor Prefeito Municipal
solicitando que seja realizado o calçamento da RUA ERNESTO KELLER, no bairro Sommer, eis
que existe projeto para tal melhoria e os moradores aguardam as obras de infra-estrutura que
colocarão fi m a poeira e ao barro do dia a dia, Vereador Marcos Soares- PTB; 667/348/09,
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo estude a viabilidade de realizar a
pavi mentação asfáltica na RUA CAÇAPAVA, entre as quadras das Ruas Cuiabá e Eugênio
Weidlich, no Bairro Floresta, eis que recebemos solicitação de diversos moradores que lá
residem, os quais reivindicam a pavimentação para dar melhores condições de trafegabilidade
aos motoristas e ainda por fim ao barro e poeira com as quais os referidos munícipes convivem
no dia a dia, Vereador Marcos Soares – PTB; 668/349/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal
solicitando que DETERMINE a Secretaria Municipal de Obras para que efetue com a maior
brevidade possível o conserto no calçamento da RUA MONTE ALEGRE, no bairro Floresta, eis
que a mencionada rua encontra-se em condições precárias e recebemos reclamações de
diversos moradores, Vereador Marcos Soares – PTB; 669/350/09, ofício ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável, para que seja estudada
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a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na Rua TIRADENTES, no bairro Santo
Antônio eis que os moradores aguardam há tempo a realização de obras de infra-estrutura com
pavi mentação asfáltica, o que proporcionará melhores condições de trafegabilidade naquela
importante via pública, bem como irá dar fim a poeira em dias de sol e barro em dias chuvosos,
Vereador Marcos Soares – PTB; 670/351/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que
em contato com o setor responsável solicite o conserto do calçamento na RUA RUI BARBOSA,
esquina com a RUA CLEMENTE PINTO, no bairro SANTO ANTÔNIO, atendendo pedido dos
moradores que residem naquela rua e proximidades, Vereador Marcos Soares – PTB;
671/352/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE a Secretaria
Municipal de Obras para que efetue trabalho de patrolamento e cascalhamento da Chácara do
Senhor Parmalat (acesso a propriedade), localizada na Colônia Dona Julia, Vereador Marcos
Soares – PTB; 672/353/09, Solicita ao executivo para que determine ao setor competente com
a máxima urgência possível a pintura de uma faixa de segurança para pedestres na rua São
Tomé esquina com a Rua Leão XIII, nas proximidades da Escola João XXIII, Vereador Anselmo
Britzke – PDT; 673/354/09, Solicita ao executivo para que determine ao setor competente com a
máxi ma urgência possível a realização de melhorias na Rua Albino Capitânio, pois o local
encontra-se em situação precária devido a grande quantidade de buracos, Vereador Anselmo
Britzke – PDT; 674/355/09, Solicita ao executivo para que determine ao setor competente com a
máxi ma urgência possível a realização de melhorias na Rua Antônio S. de Almeida. Pois o local
encontra-se em situação precária de trafegabilidade, devido ao acúmulo de buracos, Vereador
Anselmo Britzke – PDT; 675/356/09, Solicita ao executivo para que determine ao setor
competente a instalação de uma lixeira pública na parada de ônibus localizada na Av. Flores da
Cunha, esquina com a Rua Antônio Vargas, em frente a Loja Água e Luz, Vereador Anselmo
Britzke – PDT; 676/357/09, encaminhando solicitação ao prefeito municipal para que
providencie junto ao setor competente a liberação de uma verba para conclusão da obra do
ginásio da Vila Rica, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 677/358/09, Solicita ao executivo para
que providencie junto ao setor competente a imediata instalação de placas de indicação do
estacionamento rotativo pago, na Avenida Flores da Cunha, trecho entre as Ruas Alferes
Rodrigo e Bernardo Paz, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 678/359/09, Solicita ao para que
providencie estudos no sentido de realizar em Carazinho a Oktoberfest, nos dias 10, 11 e 12 de
outubro no Parque Vali Albrecht, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 679/360/09, Solicita ao
executivo para que determine ao setor competente com a máxi ma urgência possível a
realização de melhorias na Rua Osmar Weber, pois o local encontra-se em situação precária de
trafegabilidade, devido ao acúmulo de buracos, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 680/361/09,
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de fechamento de uma vala aberta a
mais de 20 dias na R. Bernardo Paz na altura do número 971, pois a referida vala está
causando muitos transtornos e alguns prejuízos aos automóveis que utilizam a referida via que
está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 681/362/09,
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de colocação de dois quebra molas na
Rua Antônio Vargas no bairro Loeff, um onde já existe um redutor de velocidade e outro a 100
metros mais à frente, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 682/363/09, Solicita para o setor
competente que realize trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua São João Batista, pois
a diversos buracos e está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira –
PSDB; 683/364/09, solicita ao setor competente que realize trabalhos de calçamento ou
asfaltamento na rua Gabriel Prompt, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 684/365/09, Solicita a
secretaria de obras que seja feita a recolocação de calçamento na Rua Machado de Assis, no
Bairro São João, nas mediações da empresa TW Transportes, Vereador Estevão De Loreno –
PP; 685/366/09, Solicita a secretaria de obras que seja feita a operação tapa buracos na Av.
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São Bento, em frente ao nº. 1430 e em frente a capela mortuária, Vereador Estevão De Loreno
– PP; 686/367/09, Solicita a secretaria de obras que seja feita a operação tapa buracos na rua
Ipiranga, no Bairro Hípica, em frente a sede dos Aposentados, Vereador Estevão De Loreno –
PP; 687/368/09, solicita para que o executivo municipal determine a secretaria de obras que
execute trabalhos de conserto na rua Honorato Piccini, travessa do asfalto da rua Antonio
Pasin, pois o mesmo encontra-se mais alto que a rua de calçamento, dificultando acesso de
veículos; Vereador Leandro Adams – PT; 688/369/09, Solicita que seja efetuado o
patrolamento, cascalhamento e compactação da R. Soledade Bairro Fey, Vereador Elbio Esteve
– PSDB; 689/370/09, Solicita que determine a limpeza e a colocação de sifão, do Bueiro da rua
Antonio Jose Barlette, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 690/371/09, Solicita melhorias na rua
Francisco Barbosa, Bairro Vila Rica, a mesma encontra-se em péssimas condições de
trafegabilidade, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 691/372/09, Solicita para que seja realizado
serviços de patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Lourival Vargas, Bairro V.
Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 692/373/09, Solicita ao Executivo Municipal, que estude a
viabilidade da contratação de um Perito no Trabalho, para verificar a necessidade e a legalidade
de conceder insalubridade as recreacionistas que laboram na Secretaria de Educação,
Vereador Grandó – PTB; 693/374/09, Solicita a Secretaria de Obras, que efetue serviços de
melhoria na rua Zeno Peruzzo, tendo como referencia numeração 24, 29 e 41, no bairro
Sommer. Rua de calçamento, com buracos e tubulação de esgoto aparente. Solicitação dos
moradores, Vereador Grandó – PTB; 694/375/09, Solicita ao Executivo Municipal, que faça
cumprir o Estatuto do Idoso, conforme Lei Federal nº. 10.741/2003 no que se refere no artigo
41, ”É assegurada a reserva, para idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos
estacionamentos públicos e privado, as quais deverão ser posicionadas de forma garantir a
melhor comodidade ao idoso, Vereador Grandó – PTB; 695/376/09, Solicita a Secretaria de
Obras, que efetue serviços de patrolamento, cascalhamento e nivelação da rua Clemente
Barnasque esquina com a Siqueira Campos. Rua em péssimas condições de trafegabilidade,
Vereador Grandó – PTB; 696/377/09, Solicita a Secretaria de Obras, que efetue o asfaltamento
na R. Guaicurus, bairro conceição, na quadra do nº. 374, tendo em vista que somente esta
quadra não possui asfalto e a restante está toda asfaltada, Vereador Grandó – PTB;
697/378/09, Solicita a Secretaria de Obras, que efetue melhorias na rua Otávio Rocha, na
quadra inicial, que dá acesso a Av. Flores da Cunha. Está quadra é de chão batido, e está em
péssi mas condições de trafegabilidade, Vereador Grandó – PTB; 698/379/09, Solicita a
Secretaria de Obras, que efetue o cascalhamento, limpeza do mato no acostamento, abertura
de vala para escoamento da água, na rua Gaspar Rodrigues, em frente ao campo de futebol,
Vereador Grandó – PTB;699/380/09, encaminhando solicitação ao prefeito municipal para
providenciar que o Quiosqui da praça possa abrigar projetos desenvolvidos pela secretaria de
educação e cultura ao longo do ano e que esta então disponibilize neste local um espaço para o
desenvolvimento do trabalho voluntário do “João da Pressão”, Vereador Anselmo Britzke –
PDT; 700/381/09, Solicita novamente com urgência para a Secretaria de Saúde tornar mais ágil,
rápido o atendimento na prestação de socorro, aquisição de equipamentos e profissionais
habilitados para prestar serviços, principalmente em acidentes de trânsito, no uso das
ambulâncias terceirizadas (Empresa Apromegem);, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;
701/382/09, Solicita para o Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, para que o
idoso seja atendido com prioridade nos postos de saúde e hospital do município, conforme
prevê a Lei 10.741/2003, a qual dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 702/383/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar
trabalhos de melhorias no trecho do calçamento e limpeza ao longo da extensão da Rua Dona
Júlia, localizada no Bairro Sommer / Santo Antônio, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;
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703/384/09, Solicitando ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de direcionar o recurso
destinado pelo Deputado Cláudio Diaz no valor de R$ 100.000,00 para a execução da
pavi mentação asfáltica do acesso ao Aeroporto de Carazinho, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;
704/385/09, Solicita ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de direcionar o recurso
destinado pelo Deputado Cláudio Diaz no valor de R$ 100.000,00 para a execução da
pavi mentação asfáltica do Distrito Iron Albuquerque. Segue anexa cópia da Emenda Individual
do Deputado, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 705/386/09, Solicita ao Executivo Municipal que
determine o setor competente para que efetue o conserto na canalização na R. Camilo Bonésio,
n° 84 frente à residência do Sr. Guilherme Steilmann, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;
requerimentos: 706/147/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES, abaixo relacionado, sobre a suposta
possibilidade de compra de novos programas para emissão dos boletos de cobrança de energia
elétrica e para folha de pagamento da ELETROCAR:1 – Há por parte da empresa algum
interesse em efetivar a compra de novos programas para emissão dos boletos de cobrança de
energia elétrica e para a emissão da folha de pagamento dos funcionários?2 – Qual a
necessidade de se efetuar a troca de tais programas, se recentemente, (entre setembro e
outubro) a Eletrocar efetuou a troca do programa para emissão dos boletos de cobrança?3 –
Quanto ao programa da folha de pagamento, se realmente há necessidade de troca, apontar os
motivos pelos quais se fazem tal necessidade;4 - Citar no que, continuar com os programas
existentes prejudicaria os consumidores e os funcionários? 5 – Qual o valor que custará aos
cofres da empresa a troca de tais programas, se realmente se fizer necessário;JUSTIFICATIVA:
Recebemos informações de que a Eletrocar estaria providenciando a troca destes dois
programas para emissão de boletos e para folha de pagamento, e nos preocupamos
principalmente no sentido de que recentemente, no findar da administração passada, houve a
troca do programa para emissão dos boletos para pagamento da conta de energia elétrica dos
consumidores, não havendo então necessidade para uma nova troca, principalmente se
levarmos em consideração de que a aquisição de programas de informática tem um custo
altíssi mo, que muitas vezes não compensa a troca sem que haja essencialmente uma
necessidade de significativa importância, como no caso de os atuais estarem prejudicando de
alguma forma seus consumidores e funcionários, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 707/148/09,
Solicita que seja oficiado a Direção da EMPRESA PARMALAT – Que em nota oficial afirma
que em função das alterações fiscais ocorridas recentemente, a Parmalat Brasil está
aumentando sua produção dentro dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, reduzindo assi m
a operação em outras praças, inclusive na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e que
este cenário levou a empresa redi mensionar o quadro de pessoal no local. A unidade fabril de
Carazinho garante hoje media de 462 empregos diretos e 61 indiretos e produz Leite UHT, leite
garrafa, leite condensado, leites funcionais, creme de leite e manteiga. Assi m, reiteramos nosso
pedido para que esforços sejam feitos juntamente com sindicato e outros segmentos para estes
funcionários sejam remanejados para outras funções nesta conceituada empresa, Vereador
Rudinei Brombilla – PP; 708/149/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regi mental
que seja consignado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do
poder legislativo de carazinho pelo falecimento da senhora Ivanir Hirt, transcorrido no ultimo dia
07 de abril de 2009, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 709/150/09, Solicita que seja
encaminhado ofício ao Diretor da Empresa Glória de Transportes Coletivos Urbanos de nossa
cidade, para que estude a possibilidade da colocação de um novo itinerário para o Bairro
Oriental com destino a Av. Pátria/ Bairro Sommer, sendo que este itinerário beneficiária a
população que necessita deste transporte para trabalho, saúde ou escola, Vereador Erlei Vieira
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– PSDB; 710/151/09, Solicita que seja enviado oficio a ALL – América Latina Logística,
solicitando que seja feita a limpeza em volta dos trilhos próximos a R. Artur Bernardes, no
Bairro Sassi, Vereador Estevão De Loreno – PP; 711/152/09, Solicita que seja enviado ofício ao
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Em resposta a proposição
apresentada na sessão ordinária do dia 12 de Janeiro de 2009, indicação de nº. 21, o Executivo
Municipal limitou-se a responder esta, conforme oficio nº. 048/2009 – Departamento Municipal
de Trânsito - DMT datada em 01 de Abril de 2009, esclarecendo o seguinte: “Em resposta a
solicitação referente à colocação de redutores de velocidade e placas indicativas de saída de
Emergência na Av. Flores da Cunha, próximo à Delegacia de Policia Civil, informo que o
mesmo foi indeferido conforme Ata nº. 002/09 do Conselho Municipal de Trânsito, sendo
também indeferido pelo Sr. Prefeito Municipal Aylton Magalhães em despacho à Ata 002/09”,
Vereador Grandó – PTB; 712/153/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Tendo em vista que em nosso município possui
sistema autônomo, tendo um Conselho Municipal de Educação, com poder fiscalizador,
normativo e autorizativo, solicito as seguintes informações: Relação da nova composição do
Conselho Municipal de Educação, com nome das entidades representativas; Qual membro
indicado pela entidade, se o membro tem ainda período para recondução conforme legislação
própria; Nome do assessor técnico com respectiva titulação e carga horária; Nome do secretário
e carga horária; o horário de funcionamento e dias ou dia e horário da reunião ordinária,
Vereador Grandó – PTB; 713/154/09, Solicita que seja enviado ofício ao Ministério Público de
Carazinho, na pessoa do Dr. Cristiano Ledur, manifestando completo apoio à ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público em 2008 questionando o sistema de remuneração do contrato
firmado entre o município de Carazinho e a Empresa Kopp, a qual a Juíza de Direito Taís Culau
de Barros proferiu a sentença julgando procedente e decidiu anular o contrato, mantendo a
liminar que impede o início do sistema de registro de infrações no trânsito local mediante
medições de velocidade e imagem, conforme a reportagem divulgada no Jornal Diário da
Manhã do dia 08 de abril de 2009. Contrato o qual, fere os ditames constitucionais, em especial
os princípios da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade exigidos da administração
pública ao contratar, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 714/155/09, Solicita que seja enviado
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar a Família do nosso querido amigo Odilon
Oliveira da Silva pelo falecimento ocorrido dia 04 de abril de 2009 no Hospital de Comunitário
de Carazinho, Vereador Leandro Adams – PT; 715/156/09, Solicita que seja enviado ofício ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE, na pessoa do Sr. Os mar Terra, requerendo a Vossa
Senhoria perante ao Estado a viabilização de um veículo para a Secretaria Municipal de
Carazinho, para a realização do transporte dos pacientes do município, os quais necessitam
viajar para outros municípios da região para realizar consultas e exames com especialistas.
Com a viabilização deste veículo, tornará mais ágil a demanda ao atendimento dos pacientes
que necessitam do referido transporte e trará maior comodidade às pessoas que precisam de
serviços médico-hospitalares especializados, ou seja, atendi mentos de média e alta
complexidade oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, Vereadora Sandra
Citolin – PMDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções:
716/083/09, Solicita que seja enviado ofício a TW TRANSPORTES, na pessoa do Diretor
Presidente Sr.Milton Schmitz, e extensiva a toda diretoria e funcionários, de congratulações
pelo recente contrato firmado com a empresa Monsanto para instalação de uma unidade de
distribuição da empresa em Carazinho, através do Complexo de Distribuição Logístico da TW
Transportes, Vereador Grandó – PTB; 717/084/09, Solicita que seja enviado ofício
parabenizando o Sr. DEOLINDO CAPITÂNIO pelo destaque no 17º Campeonato Estadual
dos Presidentes de Ligas e Clubes de Bochas, realizado nos dias 3 a 5 de abril na cidade de
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Caxias do Sul, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 718/085/09, Solicita envio de ofício a
EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO OURO & PRATA, na pessoa do Diretor o Senhor
Pedro Américo Mariano, em seu nome cumpri mentar toda a Direção, Equipe e Funcionários
desta Empresa, pelos excelentes trabalhos prestados em prol da comunidade carazinhense e
demais usuários, Vereador Marcos Soares – PTB; 719/086/09, Solicita que seja enviado oficio
cumprimentando ao Dr. PAULO KOHMANN, por ser um cidadão que nos orgulha muita, pois é
pioneiro no tratamento de todos os tipos de dependência nosso agradeci mento por cuidar tão
bem dos cidadãos carazinhenses, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 720/087/09, Solicita que seja
enviado oficio cumprimentando e parabenizando a ADEFIC – Associação dos Deficientes
Físicos de Carazinho pelo seu aniversário que realizou-se no último dia 11.04.2009
completando dez anos de luta pela inclusão social, Vereador Estevão De Loreno – PP;
721/088/09, Solicita que seja enviado ofício à escritora JANA LAUXEN, congratulando pelo
lançamento do livro “Uma Carta por Benjamin”, que acontecerá no dia 16 de abril, na Biblioteca
Pública Municipal Dr.Guilherme Schultz Filho, Vereador Grandó – PTB; 722/089/09, Solicita que
seja enviado ofício parabenizando a jovem carazinhense CINDY BERWIG, que é um orgulho
saber que os valores educativos da família, da escola norteiam a caminhada da tenista do
Clube Comercial de Carazinho, a qual sagrou-se campeã da 1ª Etapa do Circuito IOT Tênis
Infantil na categoria, 16 anos feminino. Torneio realizado nos dias 27 e 28 de março de 2009 na
AABB em Passo Fundo. Nossos parabéns por mais esta conquista, Vereadora Sandra Citolin –
PMDB; 723/090/09, Solicita que seja enviado ofício de mes mo teor parabenizando a Fundação
Cultural de Carazinho – FUCCAR, na pessoa da Sra. Presidente Alda Schipper, ORQUESTRA
DE CÂMARA DE CARAZINHO, na pessoa do Maestro Fernando Turconi Cordela, CORAL PRÓ
ARTE DA CDL DE CARAZINHO, na pessoa da Regente preparador: Maria Elisa Saldanha pela
excelência do Concerto de Páscoa apresentado no dia 12 de abril de 2009 na Igreja Matriz
Nosso Senhor Bom Jesus. Nossos parabéns a todos colaboradores pela realização do concerto
e trazendo orgulho a comunidade carazinhense, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 724/091/09,
Solicita que seja enviado ofício para a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA Campus
Carazinho, na pessoa do Professor Luís Marcelo Mendes, pela excelência do evento de
lançamento do Programa de Enfrentamento as Questões de Gênero, realizado no dia 08 de
abril de 2009 nas dependências do salão de atos do Campus ULBRA Carazinho, Vereadora
Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo das
bancadas, hoje não teremos o intervalo regimental e também não teremos o grande expediente,
ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções e
projetos, requerimentos, convido a senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor
dos requerimentos, questão de ordem; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem senhor
presidente, eu solicito destaque no requerimento nº. 08 da Vereadora Sandra Citolin;
Presidente Vereador Leandro Adams; solicito que proceda a leitura do nº. e autor dos
requerimentos com exceção aos três requerimentos pedido de informação que não precisam
mais ser apreciados por esse plenário conforme liminar do tribunal de justiça do estado do Rio
Grande do Sul, e fica em destaque o requeri mento nº. 08; Secretária Vereadora Sandra
Citolin; requeri mento nº. 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; requerimento nº. 03 Vereador
Rudinei Brombilla – PP; requerimento nº. 04 Vereador Erlei Vieira – PSDB; requerimento nº. 05
Vereador Estevão De Loreno – PP; requerimento nº. 09 Vereador Leandro Adams – PT;
requerimento nº. 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e
Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos,
proceda a leitura do requerimento nº. 08 em destaque, autor; Secretária Vereadora Sandra
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Citolin; requerimento nº. 08 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 assistem na noite de hoje, em
relação ao requeri mento da Vereadora Sandra Citolin, onde manifesta apoio a ação cível
publica, ajuizada pelo ministério publico em relação, resumindo, ao contrato firmado pelo
governo passado com a empresa Kopp, em relação as sinaleiras, nós que fizemos parte do
governo passado, não podemos concordar com esse requerimento, devido a entender que
enquanto não é um familiar da gente que morre acidentado, que seja atropelado, nós achamos
com certeza que tudo esta errado, então esse é o principal motivo que eu não concordo com a
ação da juíza, da decisão dela, e cabe a nós também entender que depois que foram instaladas
as sinaleiras no município de Carazinho por mais que pode ter sido com demasia a quantidade
delas, não tivemos mais acidentes graves na nossa Avenida Flores da Cunha, só torçamos que
a empresa Koop não faça a ação de desligá-las depois dessa ação da juíza Tais Culau,
aproveitando presidente, conforme acordo entre os vereadores, devido não ter o grande
expediente, eu gostaria só de deixar relatado, registrado, a emenda parlamentar do deputado
Cláudio Diaz, onde nós sugerimos ao prefeito municipal, deputado esse que é do partido do
PSDB, deputado federal, que através de solicitação do Vereador Elbio Esteve, do Vereador
Erlei Vieira, do Vereador Gilnei Jarré, já concluo, senhor presidente, tivemos o êxito de receber
duas emendas no valor de cem mil reais, em concordância com os dois vereadores, fizemos a
sugestão uma é para infra-estrutura urbana, que sugerimos com que esses cem mil sejam
utilizados no distrito Iron Albuquerque, onde oportunizara as empresas a instalação de novas
empresas no nosso município, e a outra é uma emenda, também para infra-estrutura mas infraestrutura turística, para com que esses cem mil reais sejam utilizados, juntamente com os
recursos prometidos por alguns deputados na pavimentação do acesso do aeroporto, então
gostaria de deixar registrado isso, em relação ao nosso deputado Cláudio Diaz, que o ano
passado também nos mandou uma emenda de trezentos mil, que hoje estão sendo concluídas
diversas ruas no nosso município, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador
Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; cumpri mento ao
presidente, colegas vereadores, assessores, publico em geral que esta nos prestigiando,
novamente, a imprensa que sempre se mantém presente aqui, em relação ao meu
requerimento de apoio ao Ministério Publico na pessoa do Dr. Cristiano Ledur, é em cima das
informações, que li no jornal no dia 08 de abril de 2009, e também dos comentários que a
comunidade tem feito, desde que houve a implantação do novo transito, realmente o Vereador
Gilnei Jarré tem razão em muitos aspectos, que em alguns locais, diminui-se o numero de
acidentes, mas em comparação outras vias tornaram-se bastante perigosas, e a questão da
sinaleira ela também deve ser, claro que tendo a viabilidade técnica, de um técnico, formado,
preparado para isso, ter também a visão da comunidade, porque é a comunidade que esta ali
diariamente, fazendo voltas, dificultando muitas vezes a questão do transito em Carazinho,
acho que o fato de rever o contrato, de rever as questões polemicas em cima da qual foi feito o
contrato é importante, até para esclarecer a própria comunidade, que não tinha, e não tem
conhecimento do mesmo; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla;
Vereador Rudinei Brombilla; senhor Presidente Vereador Leandro Adams, colegas
vereadores, imprensa escrita e falada, Adroaldo De Carli, ex-vereador, Paolo Gonçalves, diretor
de habitação, pessoal da assistência social que esta aqui presente, Cristian Cemin da
Administração, eu quero parabenizar por esse requerimento da Vereadora Sandra Citolin, e não
estou aqui para criticar a administração anterior, colega Vereador Gilnei Jarré, pelo contrário,
concordo, conversando com as pessoas nas comunidades, muitas mudanças foram feitas no
ano passado no transito de Carazinho, muitas coisas boas e melhoraram, mas também ficaram

9

algumas coisas que tivemos que ajustar nessa atual administração, se tivesse o projeto, o
técnico perfeito, não ia ter essa ação no ministério publico, mas o que acontece, estive reunido
com o senhor Gian Carlos Ferreira, funcionário da Koop, ele esteve em Carazinho e eles
mesmos admitiram o excesso de sinaleiras na Av. Flores da Cunha, onde nós já estávamos
numa discussão de mudanças, de alterar os pardais, os caetanos, que são aqueles que ficam
no meio da sinaleira para multar, então Vereadora Sandra Citolin, quero dizer o seguinte, que
esta de parabéns este requeri mento ao promotor, a população, conversando com as pessoas
da nossa cidade de Carazinho, estão satisfeitas, e como diz, se fosse ligado esses caetanos,
nas sinaleiras, poderia mexer no bolso do nosso povo, nós íamos sentir o problema, porque nós
íamos passar a Av. Flores da Cunha nós íamos ficar sem as duas carteiras, a de dinheiro e a de
habilitação, então era essa a minha colocação, obrigado; Presidente Vereador Leandro
Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente,
secretaria, colegas, ex-vereadores, mas eu vou ter que discordar aqui, porque eu recebo as
pessoas lá na emergência, vocês não recebem pessoas na emergência, então, reduziu, reduziu
em muito o numero de acidentes, se ficou um pouco mais difícil o transito sai um pouco antes,
ninguém precisa ter pressa, essa é a finalidade, a gente tem que usar as outras vias, nós
vamos ter, claro que movi menta as outras vias, mas vamos ter cuidado pessoal, assim eu parei
de receber, infelizmente o maior numero é de acidentes de motos, diminuíram os acidentes de
motos, a gente tem recebido muito acidente na estrada, mas aqui diminuiu bastante pessoal,
um aparte; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte vereador, só para terminar a conclusão
do Vereador Rudinei Brombilla, acredito que gostaria muito, eu particularmente, de não ter as
duas carteiras no meu bolso e ter meus familiares vivos junto comigo, eu acredito que só paga
multa o imprudente, o infrator, então isso que eu quero deixar registrado, e se a comunidade
não vê isso, é da mesma forma que eu digo, quando é um familiar nosso e não dele, tudo esta
errado, nada esta bom, fazer uma quadra a mais para um retorno fazer o que é devido, tudo
esta errado, mas quando dá um basta na vida da gente, quando morre um familiar, ai muda
totalmente a forma da gente pensar, obrigado vereador; Vereador Elbio Esteve; mas é
exatamente isso pessoal, a gente tem que levar em consideração, pensar para frente,
Carazinho não é uma metrópole, Carazinho é uma cidade ainda pequena, e ninguém precisa ter
pressa para chegar aos locais, essa é a minha colocação agora com vocês; Presidente
Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; senhor
presidente, senhores e senhoras, colegas, a discussão aqui esta para a torcida hoje, é tão bom
quando a discussão é para a torcida, eu advoguei nessa ação ai, como advogado, como
procurador geral do município da ação da Koop do ministério publico, em desfavor do município
em relação à Koop, em momento algum nessa ação foi discutido se o projeto do novo trânsito
deveria continuar como esta, ou não deveria continuar como esta, o que aconteceu foi uma
discussão do percentual da arrecadação que deveria ser passada para a empresa Koop, ou
não, então é bom jogar para a torcida, começar com a história lá do passado, porque o transito
isso, transito aquilo, a discussão não é essa e nunca será essa, pelo contrario, participei de
uma audiência onde foi muito elogiado pelo próprio ministério publico, e contra dados não há
argumentos, vocês sabem a atual administração, a administração passada sabe quanto
diminuiu o numero de acidentes, o que eu acho estranho é homenagear uma juíza porque fez o
serviço dela antes do transito injulgado, cabe recurso ao tribunal, o que eu acho mais estranho
é todo mundo ir para Passo Fundo, pagar multa, bater palma, porque Passo Fundo é o mesmo
contrato aqui de Carazinho, e todo mundo vai para Passo Fundo e diz, como melhorou o
transito de Passo Fundo, como Passo Fundo é uma cidade grande, evoluída, olha gente, às
vezes tem razão um amigo meu que diz que se em Carazinho colocarem uma fabrica de
capacete as pessoas vão nascer sem cabeça, porque é difícil, tudo que se faz para melhorar
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o município, tudo que se faz para evoluir, é criticado, não quero dizer que esta 100% certo, mas
se pode adequar as coisas para encaminhar para um caminho melhor, ninguém fez um novo
transito com má intenção, vocês acham que alguém fez um novo transito com má intenção,
vocês sabem que não, então quero dizer para vocês que a ação nunca teve como objeto a
questão de que se a sinaleira esta certa ou se esta errada, e si m a questão do percentual que é
repassado, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que
queira discutir o requerimento numero 8 da Vereadora Sandra Citolin coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado por 5
votos a quatro, moções, convido a senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor das
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção de nº. 01 Vereador Eugênio Grandó –
PTB; nº. 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 03 Vereador Marcos Soares – PTB; nº. 04
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº. 05 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº. 06 Vereador
Eugênio Grandó – PTB; nº. 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 08 Vereadora Sandra
Citolin; nº. 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta
em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por
todos, projetos, peço para a senhora secretaria proceda à leitura do numero, ementa e autor
dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças, consulto ao plenário se
será votação em bloco; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente, eu
gostaria de pedir vistas do projeto nº. 042; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em
discussão o pedido de vistas do líder do governo sobre o projeto 042, não havendo vereador
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os
demais que se manifestem, aprovado por todos; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; solicito que seja votado em bloco, processos, projeto de lei 023,
024 que autor é a mesa diretora, juntamente com o relatório 01, 02; Vereador Rudinei
Brombilla; 03; Vereador Gilnei Jarré; e o 03; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
PROCESSO 0647/083/09, Projeto de Lei 023/09, Autor: Mesa Diretora, Ementa: Dispõe sobre o
quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de Carazinho, e dá outras providências.
Parecer da Comissão de Justiça e finanças: Relatório: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Carazinho propõe Projeto de Lei que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de
funções de confiança e dá outras providências. Voto: O presente Projeto de Lei é
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da
matéria. PROCESSO 0648/084/09, Projeto de Lei 024/09, Autor: Mesa Diretora, Ementa:
Dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de funções de confiança, e dá outras
providências. Parecer de justiça e finanças: Relatório: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Carazinho propõe Projeto de Lei que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Câmara
Municipal de Carazinho, e dá outras providências. Voto: O presente Projeto de Lei é
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da
matéria. PROCESSO 0594/076/09, Projeto de Lei Complementar 003/09, Autor: Vereador
Eugenio Grandó, Ementa: Inclui no artigo 140, capítulo XXI do Código de Posturas, a letra “g”,
conforme Lei Complementar n° 03/85 e retificada a letra “f” do artigo 140. Parecer da comissão
de justiça e finanças: Relatório: O Vereador Eugenio Grandó propõe Projeto de Lei
Complementar que inclui no artigo 140, capítulo XXI do Código de Posturas, a letra "g",
conforme Lei Complementar nº. 03/85 e retificada a letra "f" do artigo 140. Análise: No tocante à
iniciativa do Projeto de Lei Complementar nada a observar. Além disso, o Projeto de Lei
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Complementar é viável do ponto de vista material. Voto: Em face do exposto, o presente Projeto
de Lei Complementar é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada
a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à
tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó –
secretário; PROCESSO 0528/062/09, Relatório 001/09, Autor: Legislativo Municipal, Ementa:
Relatório de execução orçamentária do mês de Dezembro de 2008. Parecer da comissão de
Justiça e finanças: Relatório:O Legislativo Municipal encaminha Relatório de Execução
Orçamentária referente ao mês de dezembro de 2008. Análise: Foi encaminhado o presente
relatório de execução orçamentária: Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como
conciliação bancária relativa ao mês de Dezembro de 2008, para a Comissão de Controle
Financeiro e Orçamentário.Voto: Após análise do referido relatório, esta comissão conclui que o
mesmo está em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao
plenário desta Casa a aprovação deste parecer. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente,
Vereador Eugênio Grandó – secretário; PROCESSO 0529/063/09, Relatório 002/09, Autor:
Legislativo Municipal, Ementa: Relatório de execução orçamentária do mês de Janeiro de 2009.
Parecer da comissão de justiça e finanças: Relatório: O Legislativo Municipal encaminha
Relatório de Execução Orçamentária referente ao mês de janeiro de 2009. Análise: Foi
encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: Balancete contábil e o balancete
da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de Janeiro de 2009, para a
Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário. Voto: Após análise do referido relatório, esta
comissão conclui que o mes mo está em conformidade com as normas técnicas da contabilidade
pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste parecer. Vereador Eugênio
Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente; PROCESSO 0530/064/09,
Relatório 003/09, Autor: Legislativo Municipal, Ementa: Relatório de execução orçamentária do
mês de Fevereiro de 2009. Parecer da comissão de justiça e finanças: Relatório: O Legislativo
Municipal encaminha Relatório de Execução Orçamentária referente ao mês de fevereiro de
2009. Análise: Foi encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: Balancete
contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de Fevereiro
de 2009, para a Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário. Voto: Após análise do
referido relatório, esta comissão conclui que o mes mo está em conformidade com as normas
técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste
parecer. Vereador Eugênio Grandó – relator e secretario, Vereador Gilnei Jarré – presidente;
Presidente Vereador Leandro Adams; está em discussão os pareceres da comissão de
justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos os
presentes, peço para a senhora secretaria proceda a leitura do parecer da ordem econômica e
social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0647/083/09, Projeto de Lei 023/09,
Autor: Mesa Diretora, Ementa: Dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal
de Carazinho, e dá outras providências. Parecer da Comissão de ordem econômica e social:
Projeto de Lei nº. 023/09. Autor: Mesa Diretora. Ementa: Dispõe sobre o quadro de cargos
efetivos da Câmara Municipal de Carazinho, e dá outras providências. Relatório: A Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Carazinho propõe Projeto de Lei que dispõe sobre o quadro
de cargos efetivos da Câmara Municipal de Carazinho, e dá outras providências. Voto: O
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereador Elbio Esteve
– relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla –
secretário; PROCESSO 0648/084/09, Projeto de Lei 024/09, Autor: Mesa Diretora, Ementa:
Dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de funções de confiança, e dá outras
providências. Parecer da Comissão de ordem econômica e social: Projeto de Lei nº. 024/09.

12

Autor: Mesa Diretora. Ementa: Dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de funções de
confiança e dá outras providências. Relatório: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Carazinho propõe Projeto de Lei que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de
funções de confiança e dá outras providências. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto
a ser incluído na Ordem do Dia. PROCESSO 0594/076/09, Projeto de Lei Complementar
003/09, Autor: Vereador Eugenio Grandó, Ementa: Inclui no artigo 140, capítulo XXI do Código
de Posturas, a letra “g”, conforme Lei Complementar n° 03/85 e retificada a letra “f” do artigo
140. Parecer da comissão de ordem econômica e social: Projeto de Lei Complementar nº.
003/09. Autor: Vereador Eugenio Grandó. Ementa: Inclui no artigo 140, capítulo XXI do Código
de Posturas, a letra "g", conforme Lei Complementar nº. 03/85 e retificada a letra "f" do artigo
140. Relatório: O Vereador Eugenio Grandó propõe Projeto de Lei que inclui no artigo 140,
capítulo XXI do Código de Posturas, a letra "g", conforme Lei Complementar nº. 03/85 e
retificada a letra "f" do artigo 140. Voto: O presente projeto de lei complementar encontra-se
apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em
discussão os pareceres da comissão da ordem econômica e social, não havendo vereador que
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os projetos, e os relatórios com os
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por
todos, senhora secretaria proceda a leitura dos demais projetos; Secretária Vereadora Sandra
Citolin; PROCESSO 0533/067/09, Projeto de Lei 037/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa:
Autoriza repasse de recurso do Projeto Cuidando da Terra, Cuidando da Vida para FUNDETEC
no valor de R$ 5.500,00 e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de
R$ 8.635,87. Parecer da comissão de justiça e finanças: Houve respeito à iniciativa legislativa e
está comprovada a origem dos recursos, bem como a vinculação à finalidade da receita, na
parte em que se exige. Voto: Em face do exposto, o presente Projeto de Lei é
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor quanto aos
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da
matéria. Vereador Eugênio Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente;
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e
finanças, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora
secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº. 037/09. Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Autoriza repasse de recurso do Projeto Cuidando da Terra, Cuidando da Vida para a
FUNDETEC no valor de R$ 5.500,00 e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de
2009, no valor de R$ 8.635,87. Parecer da comissão de ordem econômica e social: Relatório: O
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza repasse de recurso do Projeto Cuidando
da Terra, Cuidando da Vida para a FUNDETEC no valor de R$ 5.500,00 e abertura de Crédito
Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 8.635,87. Análise: Tendo em vista que o
projeto visa fortalecer a inserção social de famílias e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, como agentes de transformação através da i mplementação de hortas
comunitárias, devendo, para tanto, ter um custeio de despesas com a contratação do
profissional e despesas com materiais de consumo do projeto supracitado. Voto: Em face do
exposto, o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereadora
Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio
Esteve – membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da
comissão de ordem econômica e social, não havendo vereador que queira discutir coloco em
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votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem,
aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que o
nosso líder do governo levasse o agradecimento desse vereador ao prefeito Aylton por dar
continuidade em um projeto de minha autoria, projeto esse que criamos em 2007, quando
éramos secretario de desenvolvimento, e tivemos o excelente trabalho da assistente social
Joana de Hamburgo que até na metade do ano passado desempenhou esse projeto no CAIC,
estamos vendo agora que esse projeto será passado para a FUNDETEC, será contratado um
técnico agrícola, com certeza com mais conheci mento que essa assistente social, mas vale
ressaltar que o trabalho pela assistente social Joana, foi um excelente trabalho, e acho que
devido a esse excelente trabalho, e esse excelente projeto o governo esta dando continuidade,
esperamos também que o projeto alimentando a vida tenha o mesmo caminho, assim seremos,
todos os vereadores, parceiros desses bons projetos, muito obrigado; Presidente Vereador
Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir o projeto coloco em votação,
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por
todos, proceda a leitura do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
PROCESSO 0534/068/09, Projeto de Lei 038/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza
a FUNDETEC contratar servidor. Parecer da comissão de justiça e finanças: Análise: Houve
respeito à iniciativa legislativa e está comprovada a origem dos recursos que serão utilizados
para a remuneração do profissional a ser contratado, tendo sido juntado ao projeto
demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro. Voto: Em face do exposto, o presente
Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à
tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó –
secretário; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão
de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço a
senhora secretaria que proceda a leitura da comissão de ordem econômica e social; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº. 038/09. Autor: Executivo Municipal.Ementa:
Autoriza a FUNDETEC contratar servidor.Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de
Lei que autoriza a FUNDETEC contratar servidor.Voto: 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 os demais
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 os demais que se manifestem, aprovado por todos, senhora
secretaria, proceda a leitura do próxi mo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
PROCESSO 0590/072/09, Projeto de Lei 039/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 104.480,52. Parecer da
comissão de justiça e finanças: O Projeto de Lei apresentado busca autorização para a abertura
de crédito suplementar no orçamento. Trata-se de movimentação de recursos, dentro do
orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando dar continuidade aos serviços de
transporte vinculados às atividades da secretaria.Voto: Em face do exposto, o presente Projeto
de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, 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
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favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço a
senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 039/09. Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$
104.480,52. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza abertura de
crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 104.480,52. Voto: O presente
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereador Rudinei Brombilla –
relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro;
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 os demais que se manifestem, aprovado por todos, esta
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei
Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, gostaríamos de deixar registrado que a
bancada da oposição do PSDB, juntamente com o Vereador Eugênio Grandó, que se diz
oposição, estamos fazendo a nossa parte, estamos aprovando novamente para a saúde esse
recurso de cento e quatro mil para manutenção do setor de transportes, então esperamos com
que a secretaria tenha um pouco mais de agilidade porque nós a mais ou menos quarenta dias
aprovamos um recurso onde o projeto entrou no mes mo dia, para a compra de uma van, então
entendemos que esse processo esta lento, e que a comunidade esta esperando por esse
veiculo, também queremos deixar registrado que no momento que nos solicitaram a contratação
de 4 motoristas emergenciais, entrou no mesmo dia e foi aprovado, então nós só queríamos
deixar registrado que realmente nós estamos fazendo a nossa parte, e queremos que a
administração faça a dela; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte vereador; Vereador Gilnei
Jarré; pois não vereador; Vereador Rudinei Brombilla; também quero na oportunidade, esta
aprovação que teve para aprovação de um veiculo já esta semana esta sedo feita a licitação
que vai levar pessoas, pacientes a Porto Alegre e Passo Fundo, e também como a gente
sempre diz aqui na tribuna que vai ter inúmeras divergências, mas a gente também tem que ter
a grandeza de reconhecer o trabalho da comissão de justiça e finanças, dos colegas
vereadores, chamados de oposição, que muitos projetos que estão chegando no mesmo dia, a
gente tem sentado, conversado, e estão colaborando com a aprovação dos projetos, então,
vamos ter divergências? Vamos ter sim, mas também temos que ter a grandeza de elogiar o
trabalho que esta sendo feito pela comissão e pelos colegas vereadores, para aprovar e
colaborar com o trabalho da administração municipal; Vereador Gilnei Jarré; muito obrigado
Vereador Rudinei Brombilla; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador
que queira discutir o projeto coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, proceda a leitura do projeto 043;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0643/079/09, Projeto de Lei 043/09, Autor:
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Universidade
Luterana do Brasil - ULBRA Carazinho e abertura de Crédito Especial no orçamento de 2009,
no valor de R$ 2.900,00. Parecer da comissão de justiça e finanças: 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 os demais
que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretária proceda a leitura do parecer da
comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei
nº. 043/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio
com a Universidade Luterana do Brasil - ULBRA Carazinho e abertura de crédito especial no
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orçamento de 2009, no valor de R$ 2.900,00.Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto
de Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Universidade Luterana do Brasil
- ULBRA Carazinho e abertura de crédito especial no orçamento de 2009, no valor de R$
2.900,00. Análise: Tendo em vista a necessidade das informações referentes aos beneficiários
do BPC até 18 anos, que estão na escola ou fora dela, a Comissão entende que há
necessidade de realização de estudos e estratégias para superar barreiras e realizar um
acompanhamento sistemático das ações voltadas ao programa. Voto: Em face ao exposto, o
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereador Elbio Esteve
– relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla –
secretário; 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 os demais 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 os demais
que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura do projeto de lei
044/09; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0644/080/09, Projeto de Lei
044/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no
orçamento de 2009, no valor de R$ 35.306,50. Parecer da comissão de justiça e finanças: o
presente projeto de lei é constitucional, nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e
financeiros, portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria. Vereador Eugênio
Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente; Presidente Vereador
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço para a senhora secretaria que
proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora
Sandra Citolin; Projeto de Lei nº. 044/09. Autor: Executivo Municipal.Ementa: Autoriza a
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 35.306,50.Relatório: O
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Suplementar no
Orçamento de 2009, no valor de R$ 35.306,50.Voto: 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 os demais que se
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados,
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, não
podemos deixar de agradecer novamente nosso prefeito, felizmente esse projeto, esse
programa emancipar, programa onde fizemos adesão, digo fizemos, porque fui que fiz a adesão
junto ao governo estadual, e tivemos a excelente atuação da secretaria de assistência social,
até o findar do ano passado, juntamente com a assistente social Joana, que desempenhou
todas essas ações junto com a comunidade do bairro Ouro Preto, então gostaríamos de ver
esse projeto que seja dado continuidade, que tenha o mesmo êxito que teve até o final do ano
passado, sabemos que tem excelentes pessoas que estão a frente da assistência social,
juntamente com as assistentes sociais efetivas do município, esperamos que esse projeto não
pare somente no bairro Nova Ouro Preto, que seja dado continuidade, que seja desenvolvido
em outro bairro que também tenha necessidade desse bairro que esta sendo desenvolvido,
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se
manifestem, aprovação unânime, senhora secretaria proceda a leitura do ultimo projeto de lei
046/09; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0646/082/09, Projeto de Lei
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046/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Declara situação de emergência e autoriza a
contratação emergencial de professores para as Escolas Municipais. Parecer da comissão de
justiça e finanças: 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 os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço a
senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº. 046/09.Autor: Executivo
Municipal.Ementa: Declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de
professores para as Escolas Municipais.Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei
que declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de professores para
as Escolas Municipais.Análise:Tendo em vista o conhecimento desta Comissão, verificada “in
loco”, há a necessidade de professores nas áreas das disciplinas citadas no projeto para
atendimento aos alunos em sala de aula. A LDB/96 estabelece a obrigatoriedade de 200 dias
letivos e 800 horas míni mas trabalhadas em cada série do Ensino, com professores específicos
e qualificados para tal. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem
do Dia; Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e
Vereador Rudinei Brombilla – secretário; 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 os demais
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já
aprovados, Vereador Grandó; Vereador Grandó; senhores, colegas vereadores, eu até fico um
pouco sem jeito de vir aqui, fico constrangido, porque eu tenho uma afinidade muito boa com o
Vereador Rudinei Brombilla, com o Vereador De Loreno, assim fica meio constrangedor mas
afinal de contas é a nossa posição, e a gente não pode se omitir das coisas porque a gente foi
eleito para representar o todo, o Vereador Elbio Esteve fez uma conta rapidinha aqui, nesses
três meses de administração publica foram contratados 56 cargos por mês, a cada mês 56
cargos novos para trabalhar no município, eu quero deixar dito isso, para constar em ata,
porque se por ventura acontecer alguma coisa para frente, dos cofres públicos as vezes ficarem
meio sem fundos; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador, só para deixar
bem claro, 56 cargos por mês; Vereador Eugênio Grandó; é a conta que nós fizemos, desde
que começou nossa legislatura, dos projetos que foram mandados para a casa, para ter
aprovação para cargo emergencial da FUNDETEC ou de contratação de motoristas, o resultado
que a gente chegou foi esse, então essa conta que foi feita, mas eu estou colocando para ficar
registrado em ata, e fazer um pedido de que comecem a dar uma freada , da uma segurada,
nós temos problemas sérios a serem enfrentados como o vale refeição dos funcionários
públicos que mais dia, menos dia vai ter que ser incorporado ao salário, assim como nessa
casa já foi, e o gasto com o pessoal vai estourar, vai explodir, a coisa vai ficar bem difícil na
área financeira do município, apenas um alerta que eu deixo, um pedido, vocês como
responsáveis, como eu, como todos os outros colegas, somos responsáveis pelo todo, então
para dar uma conversadinha lá, e para dar uma segurada, e mais assim, hoje a tarde procurou
um grupo de professores, eu e o Vereador Gilnei Jarré, nós tivemos uma conversa, o pessoal
esta trabalhando a dois, três meses, e agora que vão votar o cargo gente, dois, três meses
trabalhando sem receber nada, consciência de cada um eu acho que isso ai transparece uma
má gestão, um mau encaminhamento, no mínimo, da contratação dos professores, enfi m dos
profissionais da área da educação, só quero deixar registrado em ata, que a luz vermelha já foi
acesa, esta na hora de nós aqui começarmos a abrir os olhos e cuidar para depois na frente
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não sermos acusados de omissos, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; vereador
Marcos Soares; Vereador Marcos Soares; senhor presidente, senhores vereadores, demais
pessoas que se fazem presentes, ouvindo meu colega Vereador Grandó, pela preocupação que
temos com esses projetos para contratação de cargos, principalmente sabendo que há
pessoas, professores com desvio de função, no caso que esta para chegar na casa agora um
pedido de informação do Vereador Grandó, então isso me preocupa, que de repente poderá ter
professores aqui, que serão contratados e que estão com desvio de função, que poderiam ser
aproveitados, até iria fazer um pedido de vistas, conversei com meu colega Vereador Grandó,
irei votar favorável, mas me preocupa a situação de ter pessoas com desvio de função, e que
hoje esta tendo uma contratação emergencial, então acho que nós temos que ter mais cuidado
nesta parte e me preocupa o atraso dos funcionários, eu como fui eleito com o voto de grande
parte dos funcionários vou defender a classe aqui, e se atrasar nós vamos para a briga, vamos
brigar com o prefeito porque acho que temos que pensar no bem de todos, seria isso senhor
presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; vereador gauchinho;
Vereador Anselmo Britzke; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, ao meu caro
amigo João da pressão, ao nosso amigo também, o Paulo, secretário de desenvolvimento, meu
presidente da juventude o Tito, demais companheiros da juventude do PDT, e o Paulinho do PT
também os nossos cumprimentos, com preocupação também, que eu venho a essa tribuna
hoje, porque não foi só o Vereador Grandó e o Vereador Gilnei Jarré que procuraram, me
procuraram também hoje, dois professores atordoados que estão trabalhando de graça, sem ter
salário, então se precisar contratar 200 cargos, que contrate para a educação, se tem dinheiro
vamos contratar para a educação, que me dizia o líder maior do nosso partido, educação em
primeiro lugar, era o que dizia Brizola, e depois que ele morreu, o povo soube dar valor ao
Brizola, então eu acho que esta certa essa contratação, agradeço ao Eugenio e o Jarré, de ter
colocado hoje já em votação, e com certeza vai ser aprovado com o voto de todos, seria isso
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin;
Vereadora Sandra Citolin; presidente, vereadores, publico em geral, realmente em se tratando
de educação, saúde e segurança as três no mesmo nível devem ser prioridades,
especificamente na educação, os senhores vereadores devem estar sendo procurados não só
hoje, devem estar sendo procurados desde o dia em que começaram as aulas, porque os
alunos realmente estão sem aulas, alguns não estão sem aula porque as diretoras e as
supervisoras estão indo para a sala de aula trabalhar com os alunos, para não comprometer os
dias letivos, que precisam ser no mínimo 200 dias letivos e 800 horas, mas a gente sabe
também da dificuldade que é colocar um projeto para contratação de pessoal, e nós temos
discutido bastante essa contratação, desde o inicio de janeiro, todos os projetos que vem para
ser contratados nós discutimos, ponderamos, analisamos, buscamos a legislação, nesse caso,
dos professores, até me surpreendi, são poucos professores, achei que a reclamação de falta
de professores eram mais, são 16 professores, isso demonstra que a secretaria teve a
preocupação em ampliar a carga horária de professores com 20 horas, para que reduzissem
então essa contratação emergencial, reduzissem os encargos pessoais, realmente esses
professores que estão listados aqui como necessidade imediata, esta vereadora visitou as
escolas, e vi comprovadamente que a supervisora, a orientadora, inclusive a diretora estavam
em sala de aula, e realmente colega, quando se fala em educação, é prioridade, criança na
escola tem que ser atendida, com qualificação, com professores preparados e qualificados, e
agradecemos a todos os vereadores, tanto da comissão de justiça, quanto da comissão da
ordem econômica e social, que chegando hoje, no final da tarde esse projeto, esse projeto já
estava sendo cobrado há muito tempo, não é Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Estevão De
Loreno, e nós não tínhamos ele aqui na casa, então esse projeto deu entrada hoje, e hoje foi
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votado, então a gente quer dizer que nós também estamos atentos as dificuldades tanto que o
governo tem quanto que a comunidade tem, estamos fazendo a nossa parte, votando
imediatamente para que os alunos não fiquem sem aulas; Presidente Vereador Leandro
Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores
vereadores, minha maior preocupação não são esses professores que estão dando aulas, um
mês, dois meses sem receber, a minha maior preocupação é de que forma o governo esta
achando para pagar alguns desses professores, que acredito que todos os vereadores
receberam uma denuncia aqui nessa casa, e até agora não vi nenhum se manifestar em
relação a denuncia, que esta ocorrendo superfaturamento de compras, de notas aumentadas o
valor, para pagar esses professores que estão trabalhando sem contrato, isto sim me preocupa,
não são os professores que estão sem receber, porque acredito que eles estão recebendo, mas
de forma completamente errada, e essa denuncia chegou a essa casa, e todos nós recebemos,
até agora ninguém se manifestou, acredito que inclusive eu devo estar achando que esta certo,
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se
manifestem, aprovação unânime, queremos agradecer a presença do publico em geral, em
nome do seu Silveira sempre presente na pri meira fila, agradecer a presença de todos, e peço
atenção ao plenário, questão de ordem Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei
Brombilla; pela ordem do dia falta o projeto de lei complementar 003/09 do colega Vereador
Grandó; Presidente Vereador Leandro Adams; foi votado em bloco vereador, o senhor
poderia ter prestado mais atenção, o senhor já aprovou ele, peço atenção do plenário para
mudança da próxima reunião,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 22 de abril de 2009 às 18 horas e 45 minutos, quarta-feira.

Vereador Leandro Adams
Presidente

Vereadora Sandra Citolin
Secretária
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