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Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de maio de 2009.............Ata 25 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 25 de maio de 2009, convido o senhor Vereador Felipe 
Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata 
da reunião ordinária do dia 18 de abril de 2009, esta em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 18 de abril de 2009, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovada por todos os presentes; convido à senhora secretária para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 25 de Maio de 2009. Of. 107/09 do Executivo Municipal, solicitando a 
retirada de tramitação do PL 055/09. Of. 109/09 do Executivo Municipal, solicitando a 
reserva das dependências da Câmara Municipal, para realização de Audiência Pública. 
Projeto de Lei 062/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza o município, a conceder 
parcelamento de débitos tributários inscritos ou não em Divida Ativa e revoga as leis 
Municipais n° 5.070/97, 6.279/05 e 6.790/08. Projeto de Lei 063/09 do executivo 
Municipal, o qual inclui meta nas leis Municipais n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e n° 
6.859 – LDO/2009. Projeto de Lei n° 064/09 do Executivo Municipal, o qual cria e 
extingue cargo no Quadro de Pessoal efetivo do Município de Carazinho. Projeto de Lei 
065/09 do Executivo Municipal, o qual dá nova redação ao inciso I, art. 2° da lei 
Municipal n° 6.954/09, que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado – PPI, 
no Município de Carazinho. Projeto de Lei do Vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe 
sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e dá outras 
providencias. Projeto de Lei do Vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a abertura 
de “shows” de cantores ou conjuntos musicais de notória projeção nacional ou 
internacional que ocorrerem no Município de Carazinho. Telegramas do Ministério da 
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 13.671,38. Of. 
Do Colégio Notre Dame Aparecida, em resposta a OD 888/2009. Of. Do Secretário do 
Desenvolvimento em resposta a Indicação da Vereadora Sandra Citolin. Convite da 
Câmara Municipal de Chapada, para a sessão Solene, a realizar-se no dia 03 de junho 
de 2009. Of. 147/2009 da Juíza de Direito Taís Culau de Barros, informando que está 
assumindo a direção do Foro desta Comarca de Carazinho e coloca-se a disposição. 
Recebimento de Certificado de doação à Câmara.com – Carazinho, de equipamentos 
de informática recondicionados. Of. 106/2009 da Eletrocar, em resposta a OD. Of. 
Telegrama Presidência do Senador Federal, acusando recebimento de OD. Of. 
628/2009 da Procuradoria Geral de Justiça do RS, em resposta ao OD 672/2009. Of. 
108/2009 da Eletrocar, em resposta ao OD 921/2009. Of. 107/2009 da Eletrocar, em 
resposta ao OD 920/2009. Edital da ASCAMAJA, convidando para Reunião Ordinária, a 
realizar-se no dia 05/06/2009 na Cidade de cruz Alta. Of. 510/09 Gabinete da 
Governadora do RS, em resposta ao OD 871/09. Of. Antonio Luiz Carbonari, em 
resposta ao OD 1.044/09. Convite da Secretaria Municipal da Educação, para conhecer 
a história a um passo do inferno, em buscar do céu, a realizar-se no dia 27/05, às 19 
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horas na Biblioteca Pública. Of. Gabinete do Senador Paulo Paim, em resposta a OD; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
1052/550/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam colocados os meios fios na RUA TRAVESSA ESTRELA, no Bairro 
BROECKER, tendo em vista que as águas da chuva correm para os pátios das 
residências e ainda compromete o asfalto, obra esta realizada no inicio do ano pela 
atual administração, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1053/551/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente seja colocado abrigo 
de ônibus na parada de ônibus localizada na RUA OSMAR WEBER, proximidades do 
número 231, bairro Nova Ouro Preto, atendendo solicitação dos moradores que utilizam 
o referido ponto de ônibus ficando expostos às intempéries do tempo, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 1054/552/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a instalação de 
redutores de velocidade e placas de sinalização na Rua Silva Jardim esquina com a 
Rua Goiás, no Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1054/553/09, O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente  
serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio na  Avenida Irineu Vicente Matheus- 
Bairro Fey, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1056/554/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente  serviços patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Itaqui no Bairro Floresta, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1057/555/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente serviços patrolamento, cascalhamento e limpeza de 
bueiros na Rua Riachuelo no Bairro Princesa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1058/556/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que faça cumprir o contrato de 
recolhimento de lixo, no sistema porta a porta e solicite melhorias na prestação de 
serviço da empresa responsável, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1059/557/09, 
Solicitando ao setor competente que realize a instalação de redutores de velocidade, 
tipo quebra mola, nas ruas Guanabara e Porto Alegre, no bairro Fey, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1060/558/09, Solicitando ao setor competente que realize uma 
operação de limpeza dos bueiros no bairro Fey, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1061/559/09, Solicitando ao setor competente que realize a doação de mudas de 
árvores para ser plantadas na área verde da Associação dos Moradores do bairro Fey, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1062/560/09, Solicitando ao setor competente que 
realize limpeza dos terrenos baldios e a sanga na rua Victor Graeff no bairro Fey, bem 
como a capina e pintura dos canteiros do bairro, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1063/561/09, Solicitando ao setor competente a instalação de lixeiras comunitárias no 
bairro Fey, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1064/562/09, Solicitando ao setor 
competente que faça o levantamento para a pavimentação nas ruas Porto Alegre, 
Tapera e Victor Graeff bairro Fey, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1065/563/09, 
solicitando ao setor competente que realize serviços de melhorias na rua Tapera, bairro 
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Fey, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1066/564/09, Solicita com urgência para a 
Secretaria Municipal da Saúde inscrever-se no Programa Estadual “Inverno Gaúcho 
com Saúde”. Tendo em vista a melhoria e ampliação do atendimento de saúde 
resolutiva nos postos de saúde do município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1067/565/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de recolhimento de entulhos verdes, 
localizados ao longo da Extensão da Rua Ângelo M. Gobbi, Bairro Sommer. Solicitação 
dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1068/566/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras para 
realizar trabalhos da marcação do solo das lombadas (quebra-molas) localizadas no 
início da Rua Leonel Rocha, pois, estão com pouca visibilidade, principalmente à noite. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1069/567/09, Solicita 
para a Secretaria Municipal da Saúde a inclusão no Programa de Entrega de 
Medicamentos Excepcional em casa, para pessoas cadastradas, com mais de 60 anos, 
em atenção ao Estatuto do Idoso, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;1070/568/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria 
de Obras para realizar trabalhos de melhorias em todo o trecho do calçamento da rua 
21 de abril, localizada no Bairro Santo Antonio. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1071/569/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de 
recolhimento de entulhos, localizados na Rua Graça Aranha, frente ao nº. 78, Bairro 
Sassi. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1072/570/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua 
Ibaré no bairro Floresta, os motoristas reclamam dos buracos e das péssimas 
condições em que se encontra a referente via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1073/571/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de cascalhamento, 
ensaibreamento e compactação na Rua Raimundo M. de Quadros no bairro Vila Rica, 
os moradores reclamam que nos dias de chuva o barro dificulta muito, a vida das 
pessoas que usam a referida via para se deslocar, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1074/572/09, Solicita para o setor competente que realize operação tapa buracos na 
Rua 14 de Julho no bairro Centro, pois os buracos causam transtornos aos motoristas 
que utilizam referida via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1075/573/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Bernardo Paz no Bairro Dea, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1076/574/09, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja arrumada com urgência à calçada onde 
ficava a antiga parada de ônibus em frente aos camelos, na Avenida Flores da Cunha, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1077/575/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita à construção de um ponto de referência  quebra molas na Rua 
Ipiranga no sentido Avenida Pátria e outro no sentido Rua Polidoro Albuquerque, 
descendo a baixada do Sindicato dos Aposentados, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1078/576/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa 
Buracos na Rua Senador Salgado Filho no Bairro Conceição, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1079/577/09, Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras, 
realizar trabalhos de melhorias construir uma boca de lobo na Rua Guilherme Shultz 
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esquina com a Leo Neuls e arrumar o estacionamento frente à Capela Santa Luzia no 
Bairro Alvorada, Vereador Leandro Adams – PT; 1080/578/09, Solicita para o setor 
competente que faça a colocação de um banco ao lado de fora do posto de saúde do 
bairro Conceição, pois as pessoas vão de madrugada para fila para conseguir 
atendimento e ainda tem que aguardarem em pé mesmo estando com a saúde 
debilitada, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1081/579/09, Solicita para o setor competente 
que seja feito à retirada das lixeiras nos canteiros centrais na Avenida Pátria e que seja 
solicitado aos prédios que utilizam as mesmas, que façam cada um a sua respectiva 
lixeira, assim conseguiremos manter a referida via limpa, pois os moradores reclamam 
da sujeira e do lixo que muitas vezes fica espalhado nos canteiros e na  própria 
avenida, Vereador Erlei Vieira – PSDB: 1082/580/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que estude a possibilidade de 
melhorar o fluxo de veículos na sinaleira da Avenida Flores da Cunha esquina com a 
Rua Antônio José Barlette aumentando os intervalos do sinal verde, evitando o 
congestionamento que a mesma está causando, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1083/581/09, Reiterando ao Executivo Municipal a solicitação do dia 02 de março para 
que determine ao setor competente providências na reposição do pavimento asfáltico 
na Rua Ipiranga, próximo ao Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. Tal solicitação 
se faz necessário, devido à abertura de uma vala (ligação de água), encontrar-se aberta 
dificultando o tráfego de veículos, além de danificá-los, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1084/582/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
para que providencie a reposição do pavimento asfáltico na Rua Aparecida, devido à 
abertura de uma vala (ligação de água), Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1085/583/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente a 
colocação de um redutor de velocidade quebra – mola na rua: Silva Jardim, Bairro 
Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1086/584/09, Solicitando que determine ao 
setor competente canalização da rede de esgoto da João Olaneck, Bairro Vila Rica, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1087/585/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes 
depositados na RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro BORGHETTI nas proximidades do 
número 225, eis que os mesmos estão colocados no passeio público o que impede a 
passagem dos pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1088/586/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos verdes em grande volume depositados na RUA PEDRO REHN, 
no Bairro OURO PRETO nas proximidades da pracinha do bairro, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1089/587/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente a colocação de um (01) Quebra Molas na Rua São Luiz, 
em frente ao nº 17 por solicitação dos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1090/588/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente a colocação de (02) dois Quebra Molas junto Rua Ipiranga sendo o 
primeiro próximo ao nº 615 (Mercado Schultz) e o segundo próximo ao nº 506 
(Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho). Solicitação dos moradores 
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por se tratar uma rua com grande fluxo de veículos que circulam em alta velocidade 
colocando em risco a vida dos moradores que por ela trafegam, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1091/589/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente  a colocação de um Quebra Mola na Rua Antonio 
Vargas, próximo esquina Rua Fioravante Piva  com a Rua Felipe Camarão. Solicitação 
dos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1092/590/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado 
oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a colocação de 
um (01) Quebra Mola na rua Marechal  Hermes  em frente ao  nº 1355 no Bairro  Fábio, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1093/591/09, O vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente a colocação  de um  (01 ) Quebra 
Mola na Rua Aparecida próximo ao nº 114 por solicitação dos moradores, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1094/592/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal 
para que determine ao setor competente  a colocação de um  (01 ) Quebra Mola na 
Rua Ipanema  próximo ao nº 216  por solicitação dos moradores, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1095/593/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente  a colocação de dois quebra molas junto a Travessa 
Vitória – bairro Floresta – sendo o primeiro em frente ao nº 355 (mercado das frutas) e o 
segundo em frente ao nº 177, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1096/594/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio nas Ruas Porto Alegre  e Guanabara no 
Bairro Fey, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1097/595/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente   serviços capina, limpeza 
e pinturas do meio fio nas Ruas Carlos Barbosa e Barros Cassal, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; requerimentos: 1098/233/09, A Vereadora abaixo subscrita requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministro do Meio 
Ambiente, ao Ministro da Agricultura, ao Presidente da Câmara dos Deputados, aos 
Líderes de Bancada na Câmara Federal, ao Presidente do Senado, requerendo a 
adequação às características de cada região da Lei de manutenção da Reserva Legal e 
Áreas de Proteção Permanente na propriedade, que faz parte do Código Florestal de 
1965, onde a Questão da Reserva Legal some na contagem de preservação ambiental 
e entre nas APPs, divulgando para os pequenos produtores. Caso o Novo Código 
Florestal Brasileiro for aprovado na íntegra, inviabilizará muitas propriedades rurais. E o 
ideal seria passar por um processo de reequilíbrio ambiental, sem penalizar o agricultor 
e que o governo crie um fundo de recursos públicos para o equilíbrio ambiental e, tenha 
uma política de incentivo aos agricultores. O agricultor com poucos hectares de terra, e 
que precisa dela para sobreviver, não dever arcar com a responsabilidade de manter a 
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preservação do meio ambiente sozinho. Isto é tarefa da sociedade como um todo. Por 
isso a necessidade de um fundo de recursos para utilizar o dinheiro público para 
estimular aqueles que preservam. A adequação da Lei está gerando uma discussão, 
pois manter os 20% de reserva legal e mais as APPs em propriedades pequenas, pode 
inviabilizar a produção, pois haverá dificuldades para se manter na questão econômica 
e também de ter sua valorização social. A propriedade tem três valores importantes: 
social, ambiental e econômico. Se faltar um destes, ela deixa de ter sua função. E a 
grande discussão é que haja alguma modificação na legislação, visando à incorporação 
das APPs a outras áreas, para se constituir os 20% da reserva legal. Por conta da 
situação, tenta-se harmonizar a questão ambiental com a produção econômica, pois 
segundo reportagens divulgadas pela imprensa, ainda não existem estudos que 
apontem quais os impactos ambientais com a preservação de 10m, 15m ou 30m de 
uma margem de um rio. Mas até que isso aconteça, a intenção é fazer com que haja 
harmonia entre a legislação ambiental e, ao mesmo tempo, não se perca muita área 
nas propriedades. A reserva legal poderia ser pastagem nativa e usá-la como 
manutenção do gado. Ao mesmo tempo em que se estaria cumprindo com a legislação, 
o produtor estaria conseguindo tirar produção econômica para viabilizar a propriedade. 
E também outra proposta para a reserva legal é trabalhar com sistemas agroflorestais, 
ou seja, plantar árvores com grãos. Mas também é difícil imaginar a recuperação de 
uma APP e reserva legal sem a presença de árvore e neste sentido, o Programa 
Metade Norte pode contribuir, possibilitando um auxílio ao produtor rural para que ele 
possa se adequar dentro da legislação. Outra grande discussão que está em debate, à 
solicitação de um espaço de tempo maior para que as propriedades se adequem, 
criando a infra-estrutura necessária, exigida pela legislação ambiental. Sendo preciso 
produzir de forma ambientalmente correta, mas que a propriedade seja viável. Porque 
em muitas situações, para manter a propriedade ecologicamente correta, corre-se o 
risco de perder a produção e ai, certamente é uma família que vai abandonar o campo. 
A terra é nossa casa e como vem sendo dito, dessa nave mãe não podemos nos 
desprender. Assim, ou cuidamos delas ou todos sucumbiremos. Se de um lado muitos 
preservacionistas tomam e pretendem praticar uma forma extrema de preservação, 
opondo-se a todas as atividades econômicas, o que tornaria impossível a sustentação 
da população mundial, de outro lado, vários grupos buscam um desenvolvimento, com 
exploração sustentada dos recursos naturais. Assim é o grupo dos que pregam a 
exploração sustentada alega que a terra, além dos recursos naturais, nela vivem 
pessoas, as quais precisam alimentar-se, vestir, morar, ter lazer. A legislação brasileira, 
por exemplo, antiga, já do século passado, tem disposições que tornam praticamente 
impossível a produção, especialmente a agrícola. Essa legislação tem que se adequar 
às novas descobertas e os novos implementos que vieram a degradar menos o meio 
ambiente, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1099/234/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, ao Excelentíssimo Presidente do 
Senado Federal, aos Líderes de Bancada na Câmara e no Senado, aos Presidentes 
nacionais de Partidos com representação em ambas as Casas do Congresso Nacional, 
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aos Presidentes Estaduais de Partidos com representação na Assembléia Legislativa 
do estado do Rio Grande do Sul, manifestando nossa contrariedade, bem como a 
contrariedade da grande maioria dos eleitores do país, com relação ao chamado “Voto 
em Lista”. Isto é sem dúvida alguma uma afronta a DEMOCRACIA, pois tira o direito do 
cidadão de votar no seu candidato, naquele que pelo seu ponto de vista, ou por outros 
fatores que lhe influenciaram é a melhor opção. Estão tentando tirar-nos o direito de 
escolher nossos representantes, impondo-nos uma lista que terá nomes indicados 
pelos partidos, que serão escolhidos internamente sem que se tenham razões 
determinadas para tal escolha, sem que o eleitor tenha conhecimento dos motivos que 
fizeram o partido determinar a ordem na “lista”. É inadmissível que das urnas, surja uma 
vontade que não é do eleitor, pois a ele lhe foi dado o direito de escolha, através do 
voto. Isso que se pretende fazer é simplesmente substituir a vontade do eleitor pela 
vontade dos partidos, um jogo de cartas marcadas imposto em meio a uma crise 
institucional em ambas as Casas do Congresso Nacional, sem falar nos escândalos 
recentes que atingem praticamente todas as principais legendas. Se “cada sistema tem 
os seus inconvenientes” como disso o Deputado Ibsen Pinheiro, esse novo sistema, 
sem sobra de dúvidas tem o inconveniente de suprimir a democracia, já que o nosso 
voto passará a ser “indireto”. Já se houve falar que isto é à volta do coronelismo, 
porque o que querem, ao propor a lista fechada, é fazer, do eleitor, um meio eleitor; do 
cidadão, um meio cidadão, dando o poder às burocracias partidárias de definir um 
poder que deveria ser do eleitor, que deveria ser do povo. Isso pode fazer com que a 
corrupção eleitoral se desloque das ruas para dentro dos partidos, pois uma pergunta 
que não cala é “quanto vai custar o primeiro lugar na lista?” Também queremos nos 
manifestar contra o financiamento público de campanhas eleitorais, especialmente por 
entendermos que a sociedade brasileira não concorda em financiar campanha eleitoral 
alguma, uma vez que é inadmissível financiar campanhas enquanto a tanta miséria e 
descaso com relação à educação, saúde, habitação, quando tantas famílias sofrem por 
não ter um emprego, por não ter um pedaço de pão, tendo que mendigar, tendo que 
madrugar em filas a espera de atendimento médico. Incoerente, insano, imoral, primeiro 
vamos procurar melhorar a qualidade de vida de nossa população para depois nos 
preocuparmos em de onde deve vir o dinheiro para financiamento de campanhas 
políticas, ou alguém em sã consciência acha que irão utilizar única e exclusivamente o 
dinheiro do financiamento público, qual é a garantia de que não haverá caixas dois? 
Senhores, por favor, estas duas medidas que se tenta impor ao eleitor, o voto em lista e 
o financiamento público de campanhas políticas é um verdadeiro absurdo, e esperamos 
que não passe de um equivoco, sendo rejeitado, para que o eleitor possa continuar 
tendo o DIREITO de escolher seu representante, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1100/235/09, Solicita que seja enviado ofício ao Diretor da Empresa Glória de 
Transportes Coletivos Urbanos de nossa cidade, para que estude a viabilidade da 
colocação de um novo itinerário no bairro Fey, com destino a Avenida Flores da Cunha, 
passando pela rua Porto Alegre. Justificativa: Justifico este pedido, em função de 
verificar em reunião com a Associação dos Moradores deste bairro, a falta destes 
itinerários, que sendo criado irá beneficiar a população que necessita deste transporte 
para o trabalho, saúde ou escola. Solicitação dos moradores, Vereador Eugênio Grandó 
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– PTB; 1101/236/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a 
Brigada Militar, na pessoa do Senhor Tenente Coronel Aderli Maximo Dal Bosco, para 
que providencie uma viatura para realizar o patrulhamento preventivo no bairro Fey. 
JUSTIFICATIVA: Justifico este pedido, em função de verificar em reunião com a 
Associação dos Moradores deste bairro, a falta de policiamento e principalmente de 
uma viatura que realize a ronda noturna para coibir atos de violência e vandalismo, 
proporcionando desta forma, uma segurança a esta comunidade, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1102/237/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, 
que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul, na pessoa do Senhor Secretário Osmar Gasparini Terra, solicitando 
a viabilização de recursos para a implantação e custeio da sala de estabilização para o 
Hospital Comunitário de Carazinho. Tal solicitação visa proporcionar maior conforto 
para os pacientes, atendimento de acordo com o grau de risco, atenção mais efetiva 
pelos profissionais de saúde e menor tempo de permanência no hospital, contribuindo 
para salvar um número maior de vidas, com redução dos danos à saúde, além de 
assegurar a satisfação por parte da população no atendimento recebido nos hospitais, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1103/238/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, 
que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul, na pessoa do Senhor Secretário Osmar Gasparini Terra, solicitando 
a inclusão do município de Carazinho no Programa de Prevenção da Violência – PPV, o 
qual tem o principal objetivo de contribuir para a redução dos índices de violência 
através da construção de uma rede social que identifique, integre, articule e promova 
ações governamentais e não-governamentais, buscando soluções para o problema da 
violência, que é um fenômeno muito mais complexo. Este Programa o qual procura 
sensibilizar e mobilizar a sociedade, reforçando a responsabilidade de cada cidadão no 
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, questão que acontece em 
muitas famílias e, diante disso, a população tem o dever de estar enfrentando estas 
situações e estar bem informada, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1104/239/09, A 
Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que depois de ouvido o 
plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Presidente do Senado, ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, aos Líderes de Bancada na Câmara Federal, manifestando completo apoio 
ao Projeto de Lei nº. 08 de 2009, da autoria do Senador Cristóvão Buarque, o qual 
adota medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, usando os mesmos 
critérios da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008 (dívidas originárias de operações 
crédito rural e de crédito fundiário) e também ao mesmo critério utilizado para a 
liquidação da dívida do Programa de Crédito Educativo (Creduc), descontos de 80% 
para quitar o débito. A dívida do FIES chega hoje a R$ 5 bilhões de reais e tem deixado 
milhares de profissionais recém-formados endividados sem condições de quitar débitos. 
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O mercado de trabalho não consegue absorver todos os jovens recém-formados logo 
no primeiro ano que, por isso, não conseguem pagar a dívida. Esta na hora do governo 
pensar em uma revisão pactual destes débitos, o qual permite ao estudante 
inadimplente a renegociação e a quitação do benefício. Requerendo as Vossas 
Senhorias à realização da votação para aprovação deste Projeto, o qual o Programa de 
Financiamento Estudantil – Fies, é um excelente programa de elevado cunho social, 
propiciando o financiamento da graduação daqueles que não têm condições de arcar 
com os custos de sua formação e estão matriculados em instituições privadas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1105/540/09, A Vereadora abaixo subscrita requer 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com 
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Antônio Rodrigues da 
Silva pelo seu falecimento ocorrido no nosso município. Esposo e pai, em 
reconhecimento pelos mais de 40 anos dedicando parte de sua vida a comunidade do 
Bairro Floresta, churrasqueiro oficial do Bairro. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A 
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, 
VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família 
enlutada do Sr. Antônio Rodrigues da Silva, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1106/241/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao 
Cpers-Sindicato, ao núcleo do Cpers de Carazinho, a 39ª Coordenadoria de Educação 
e a Direção e Professores de todas as Escolas Estaduais do Município de Carazinho, 
manifestando nossa contrariedade com relação ao novo plano de carreira dos 
professores.Não podemos ficar inertes diante de tanto descaso, desrespeito e 
descompromisso do governo Ieda para com a educação pública estadual e a situação 
vivida pelos professores, funcionários, alunos, pais e sociedade civil em geral. Agora, 
com a imposição de um novo plano de carreira para os professores,  está em jogo não 
só o desmonte da carreira , mas a função social da escola e de seus professores, os 
direitos e as relações de trabalho! O plano imposto pelo governo Ieda achata os níveis 
para diminuir a massa salarial do conjunto dos professores, diminuindo com isso a folha 
de pagamento do pessoal ativo e inativo. Também diminui os valores das gratificações 
de Difícil Acesso, Direção e Vice, Classe Especial e Unidocência. Acaba com os triênios 
e incorporação na aposentadoria das gratificações do Plano de Carreira.Também, ao 
invés de maiores investimentos pedagógicos e articulação de políticas sociais, o 
governo Ieda quer instituir a remuneração variável, paga de acordo com o desempenho 
das escolas, apurado pelo desempenho dos alunos nas avaliações, o que concentrará 
a pressão  sobre os professores, que na prática não melhora a qualidade da educação, 
pois este sistema já está ocorrendo em Minas Gerais e não está dando resultados 
  positivos.Não podemos deixar o governo Ieda destruir o patrimônio, conquistas e 
avanços que acalentaram os sonhos, as esperanças dos professores e funcionários de 
escola  ao longo dos anos na construção de uma sociedade mais solidária, justa, 
humana e igualitária! SOMOS CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO, PRECISAMOS AVANÇAR 
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E NÃO RETROCEDER!!!  SOMOS CONTRA AO NOVO PLANO DE CARREIRA 
IMPOSTO PELO GOVERNO IEDA, Vereador Leandro Adams – PT; 1107/242/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e 
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
do inesquecível   ANTÔNIO ZANETTI , transcorrido no último dia 14 de maio, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1108/243/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, a 
Brigada Militar de Carazinho, solicitando que seja colocado um policial da patrulha 
escolar no horário de entrada e saída de alunos na esquina do Colégio CAIC, no 
cruzamento da Rua Ipiranga com Rua Polidoro Albuquerque.Pois principalmente em 
horários de aula o trânsito é intenso, e mesmo com a faixa de segurança no local os 
motoristas não vem demonstrando respeito com os alunos e moradores que ali 
transitam, passando com seus veículos em alta velocidade pelo local.Essa 
reivindicação toma força com o pedido dos pais de alunos e pais de crianças da região 
que zelam por maior segurança de seus filhos. Temos a certeza de que em breve os 
moradores do referido local poderão contar com uma área mais segura e mais digna 
aos mesmos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1109/244/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja 
enviado ofício ao Sr. Albano Kaiser, Diretor Presidente da ELETROCAR de nosso 
município, solicitando substituição de lâmpadas na rede de iluminação pública que 
encontram-se apagadas na Rua Ipiranga, próximo ao Centro Comunitário, esquina com 
Rua Carlos Gomes, tendo em vista que a iluminação pública é essencial à qualidade de 
vida, atuando como instrumento de cidadania e permitindo aos pedestres transitar com 
segurança no período noturno, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1110/245/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após lido em plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando 
informações sobre as Leis Municipais N° 6.918 e 6.919 conforme o que segue: 1. 
Cópias dos contratos de estágio efetivados através do convênio com Instituições de 
Ensino Superior e de Ensino Médio, conforme Lei N° 6.918 e comprovantes de 
pagamentos referentes aos contratos;  2. Cópia das nomeações realizadas para o 
cargo de recreacionista, conforme Lei N° 6.919, que cria vagas de Cargos no Quadro 
de Pessoal Efetivo; JUSTIFICATIVA: Acompanhar o cumprimento das leis, Vereador 
Leandro Adams - PT e Vereador Gilnei Jarré – PSDB;1111/246/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado 
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. 
ANTONIO ARMANDO ZANETTI, que veio a falecer dia 14.05.09. A todos os familiares 
do inesquecível Sr.ANTONIO ARMANDO ZANETTI, os nossos mais sentidos pêsames 
pelo infausto ocorrido, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1112/247/09, oficio ao Diretor 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A - ELETROCAR, Senhor ALBANO 
KAYSER solicitando ao mesmo seja realizada revisão nas luminária localizadas na RUA 
JOSÉ DE ALENCAR, esquina com a RUA HILÁRIO RIBEIRO e a outra ao lado do 
RESTAURANTE BORGHETTI, no Bairro Borghetti, eis que as duas luminárias 
apresentam defeitos eis que seguidamente apagam ficando a rua as escuras, Vereador 
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Paulino de Moura – PTB; moções: 1113/159/09, ofício a Senhora MARIA DE FÁTIMA 
ZÁCHIA PALUDO, Defensora Pública Geral do Estado, enviando em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do DIA 
NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, comemorado no último dia 19 de maio de 
2.009.  Manifestar ainda o reconhecimento desta Casa pelos bons serviços prestados 
pelos Defensores Públicos em Defesa da Cidadania do povo gaúcho, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 1114/160/09, ofício a Defensoria Pública do Estado em nosso 
Município, na pessoa das Defensoras DÉBORA SIMÕES DOS SANTOS, PATRICIA 
PAGNUSATT & VALDERES NAPP enviando em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do DIA NACIONAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, comemorado no último dia 19 de maio de 2.009.  Manifestar 
ainda o reconhecimento desta Casa pelos bons serviços prestados em Defesa da 
Cidadania dos nossos munícipes, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1115/161/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Equipe dos “Verdinhos” 
Campeã do Campeonato Municipal de Futsal que teve sua partida final realizada na 
noite da última terça-feira, dia 19 de maio, oportunidade em que aproveitamos para 
destacar o desempenho de seus atletas no transcorrer de todo campeonato, fazendo 
por merecer a posição conquistada. Cumprimentamos então, a toda equipe dos 
“VERDINHOS”, na pessoa de seus atletas, e coordenação técnica, que merecidamente 
conquistaram o 1º Lugar, entre as 48 equipes inscritas e que participaram da 
competição. Estendemos nossos cumprimentos ainda aos representantes da equipe 
vice-campeã, “ESPORTIVA CALÇADOS”, que merecem também o reconhecimento 
pela atuação e posição alcançada, pois entre tantas equipes, conseguiu através de seu 
desempenho disputar a final. A realização de competições como esta, incentiva a 
prática de um esporte saudável e competitivo, onde inclusive podem ser revelados 
grandes atletas, o que certamente contribui para uma maior divulgação de nosso 
município tanto a nível regional como estadual, e até nacional, afinal constantemente 
estamos revelando atletas que competem em diversas equipes de futsal de grande 
prestígio. Recebam então nosso reconhecimento por tão importante conquista, afinal, 
alcançar os primeiros lugares entre 48 equipes é sem dúvida alguma um grande feito, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1116/162/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo 
de Carazinho ao Grêmio Aquático de Carazinho, na pessoa de seu Presidente Senhor 
Pierpaolo Bervian, ao Diretor de Esportes, ao responsável pelo Departamento de 
Futevôlei do Clube pela realização da 7ª Copa de Futevôlei, extensivo também à dupla 
de atletas carazinhenses melhor colocada na classificação final pela Categoria 
Intermediária, Silvio Amaral o “Gugu” e Cláudio Weidlich o “Catraca”. Este evento que já 
está na 7ª edição, merece sem dúvida alguma nossos cumprimentos, pois além de 
trazer a Carazinho grandes nomes do esporte nacional, bem como de países vizinhos, 
como foi o caso do Paraguai nesta edição, proporciona a toda população a 
possibilidade de assistir gratuitamente, com entrada liberada também para não sócios, 
partidas de altíssimo nível e bastante disputadas. À jovem dupla de atletas “Gugu” e 
“Catraca”, que conquistaram o 2º Lugar na Categoria Intermediária, nosso 
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reconhecimento, pois com certeza, esta colocação entre tantas duplas participantes é 
fruto de muito esforço e dedicação ao esporte que possui muitos adeptos dentro do 
próprio clube, o que faz com que a diretoria invista a cada ano na realização de uma 
nova edição desta copa. E todo e qualquer incentivo a pratica de um esporte saudável 
merece destaque e grande valorização, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1117/163/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a ACIC, ao Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Alimentícia, ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
Metal Mecânica, ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de energia Elétrica, ao 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário, pela passagem 
do dia da Indústria, que é comemorado hoje, dia 25 de maio. Esta é sem dúvida alguma 
uma data marcante para os empresários da indústria, agentes fundamentais para o 
crescimento sustentável do Município e do Estado, efetiva transformação social e 
geração de empregos. Este Vereador, sabedor da importância desses 
empreendedores, e de seus trabalhadores, para o contínuo desenvolvimento do setor, 
que faz com que nosso município tenha um crescimento constante nesta área, com a 
postura de quem busca uma melhor qualidade de vida para a população, quer também 
prestar esta simples e justa homenagem, reconhecendo assim a grande capacidade de 
adaptação e superação do empresariado brasileiro nos períodos de crise da economia 
nacional e mundial, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1118/164/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sr. ANTONIO LUIS CARBONARI – 
Oficial Titular de Registro Civil de Pessoas Naturais de Carazinho - pelo lançamento do 
livro de sua autoria: “Direito à Identidade e Cidadania”, cujo tema aborda e sugere 
alternativas para diminuir as desigualdades sociais. Pode-se dizer que a 
responsabilidade de um escritor é muito grande, podendo ser considerado como um 
agente formador de opiniões, contribuindo de modo significativo para a valorização do 
ser humano. Como carazinhenses, honra-nos que talentos locais estejam se 
evidenciando também através da literatura e cabe a nós, representantes da 
comunidade, prestigiar e incentivar novos talentos que projetem o nome de nosso 
município também na área cultural e educativa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1119/165/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à direção 
da Escola de Ensino Fundamental – EMEF- PRESIDENTE JOÃO GOULART, em nome 
de sua diretora NEUSA MARIA SCHMITT, extensivo a todos os professores, 
funcionários e alunos pela comemoração dos 27 anos da escola celebrado no dia 21 de 
maio de 2009, com programação voltada para ações educativas de acordo com a 
proposta do Projeto em desenvolvimento, denominado: “14 Bis – O Vôo do 
Conhecimento”.  A EMEF, que pelos princípios básicos pretender ser uma comunidade 
educativa constituída por alunos, professores, funcionários, pais ou responsáveis, 
demais órgãos ligados à educação e representantes dos poderes locais busca, pelo 
interesse em comum e através de sua proposta pedagógica, contribuir para que sejam 
capazes de criar em todos os intervenientes na ação educativa o gosto pelo saber e 
pela constante evolução do conhecimento.   Trata-se de uma escola que avalia o seu 
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funcionamento global e cujos resultados constantes da avaliação funcionem como 
aquisição progressiva de conhecimentos numa perspectiva que valoriza o 
desenvolvimento e a capacidades de pensamento e de atitudes favoráveis à 
aprendizagem, criando o gosto pelo saber, um pensamento autônomo e ao mesmo 
tempo de cooperação com os outros. A todos nossos mais sinceros cumprimentos, 
certos de que a EMEF - PRESIDENTE JOÃO GOULART cumpre valorosamente sua 
missão de educar, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1120/166/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a UCAPI - União Carazinhense de 
Apicultores, em nome de seu presidente Victorino Antonio Albarello pela passagem do 
dia nacional APICULTOR no dia 22 de maio; Associação que tem atualmente 10 
associados, colhendo 15 a 20 toneladas de mel que ocorre geralmente de março a 
setembro, O apicultor de se dedica á criação de abelhas, e produzem o mel, este 
produto, este tido como nobre e que utilizado como remédio e considerado um dos 
alimentos mais completos que temos a disposição. E na arte de criar abelhas e de 
aproveitar os seus produtos. Estes insetos simpático e muito organizado "dão-nos" mel, 
pólen, própolis, geléia real, veneno, entre outros e promove a polinização de muitas 
culturas hortícolas e frutícolas, com ganhos evidentes para o agricultor. Esta atividade é 
desempenhada por muitos agricultores, pois a mesma reveste-se de um importante 
complemento para a agricultura e para o orçamento familiar. Em termos de sanidade 
apícola, cabe aqui sublinhar que um manejo assíduo e cuidado do apiário, que é o 
conjunto das colméias.  Mas o momento mais especial numa colméia é a colheita do 
mel, que se denomina de cresta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1121/167/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Jovem GIOVANE 
HESSE, que se sagrou CAMPEÃO MUNICPAL DE BOCHA, assim consagrando-se 
bicampeão Municipal, finais que aconteceram dias 14 e 20 de maio e contou a 
participação de 44 atletas. Parabéns, por superar esta caminhada, conquistando todos 
estes troféus com dedicação ao esporte, superando desafios, com distinção, audácia e 
muita determinação. Receba então o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, que muito se orgulha de mais esta sua conquista, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1122/168/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Senhor GELSON LUIS STUMER pela inauguração da nova casa de 
eventos “Q’Evento - Q’Assado” ocorrida em 21/05/2009. Apoiamos e torcemos por 
pessoas empreendedoras que apostam em Carazinho, portanto, não podemos deixar 
de homenageá-la por esta conquista, agraciando-nos com este belo espaço muito 
criativo e de bom gosto. A Sr. GELSON LUIS STUMER, nossos mais sinceros votos de 
pleno sucesso, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1123/169/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Liga Carazinho de Bocha, 
cumprimentando-os pela organização e realização do 32º Campeonato Estadual de 
Bocha, oportunidade em que estendemos os cumprimentos também a Federação 
Riograndense de Bocha, pela promoção do evento, e a Sociedade Recreativa 
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Harmonia, ao Grêmio Aquático de Carazinho, ao Clube Caixeiral, ao CTG Alfredo 
D´Amore, ao CTG Pedro Vargas e a Empresa Glória pela disponibilidade de ceder o 
local para a disputa das equipes participantes, que somaram um total de 32 equipes 
vindas de diversos municípios do estado. Queremos desta forma cumprimentar a todos 
os atletas das equipes participantes, e em especial aos atletas das equipes que 
conquistaram os primeiros lugares, que foram as seguintes: 1º Lugar – Equipe 3 Lagoas 
do município de Garibaldi, 2º Lugar – Equipe Braço Forte do município de Carlos 
Barbosa, 3º Lugar – Equipe XV de Novembro do município de Passo Fundo e 4º Lugar 
– Equipe Fim de Carreira do município de Garibaldi. Nossos cumprimentos se 
estendem também a todas as pessoas envolvidas na realização deste evento, 
independente de fazerem parte ou não da Liga Carazinho de Bocha, pois com certeza a 
participação, o envolvimento e o esforço de cada um, na realização de tarefas, 
contribuiu para o sucesso deste acontecimento esportivo, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1124/170/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
de congratulações e aplausos a Srta. Bárbara Dalvesco, Rainha do bairro Fey, por sua 
representatividade na comunidade onde tem demonstrado interesse em buscar 
soluções aos problemas da sociedade, proporcionando a construção de uma cidade 
mais harmoniosa, mais sustentável, mais promissora e com melhor futuro para todos os 
jovens.   Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1125/171/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando, os Juizes de Direito de Carazinho, na pessoa do Dr. 
Orlando Faccini Neto e na pessoa da Dra. Taís Culau de Barros, assumindo a direção 
do Foro do Judiciário de Carazinho no dia 14 de maio de 2009, que é também a 
responsável pela 1ª Vara Cível, onde encerrou a gestão do magistrado Dr. Orlando 
Faccini Neto, que desempenhava a função pela segunda vez, desde que chegou à 
Comarca de Carazinho há cinco anos. E a sua conquista mais relevante ocorrida na 
sua gestão, foi à instalação da 2ª Vara Criminal, propiciando uma melhoria significativa 
na prestação dos serviços da 1ª Vara Criminal, a partir da divisão dos processos com a 
nova Vara Criminal. Fazendo com que as sentenças adquiram uma qualidade melhor 
da que vinham tendo e a conquista da instalação do Juizado Especial Cível (JEC). 
Nossos parabéns, pela aproximação maior do Judiciário com a comunidade, o que vem 
ocorrendo com todos os Magistrados da Comarca de Carazinho. Mantendo sempre um 
bom relacionamento com os outros poderes, com o Executivo, Legislativo e com as 
entidades do município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1126/172/09, A Vereadora 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando o Secretário Estadual da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Senhor Osmar Terra e a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na pessoa do Senhor Jairo Jair Martins,  
pela excelência na organização e sucesso da palestra explanada pelo Secretário 
Estadual da Saúde,  com o tema sobre o uso de drogas, mais especificamente, o Crack, 
realizada no dia 21 de maio de 2009 nas dependências do Salão Nobre do Colégio 
Aparecida de Carazinho. Tema explanado, o qual vem sendo o maior problema da 
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saúde pública no Rio Grande do Sul, demonstrado por dados que revelam que mais de 
55 mil pessoas são dependentes da pedra, entre a população gaúcha, números estes 
assustadores e que estampam a dimensão do problema. Nossos parabéns a todos 
organizadores e demais colaboradores pelo sucesso do evento. Palestra com o 
principal objetivo em alertar os alunos sobre este perigo e preveni-los, reunindo 
aproximadamente 600 pessoas entre professores, orientadores, equipes diretivas e 
alunos dos anos finais do ensino fundamental, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1127/173/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Empresário 
Carazinhense, na pessoa do Senhor Gelson Stürmer,  pela inauguração de mais um 
empreendimento no município, o Q’ Eventos, realizada no dia 21 de maio de 2009, 
empreendimento com um espaço amplo e moderno com capacidade para 
aproximadamente 300 pessoas. Ideal para realizar qualquer tipo de evento, como 
aniversários, casamentos e formaturas. Empreendimento localizado na Rua Siqueira 
Campos, Bairro Operário. Nossos parabéns, com muito trabalho, empenho, dedicação 
de toda sua família e equipe, resultado de todo um trabalho, para quem se esforça 
merecendo esse sucesso, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1128/174/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando para a União Carazinhense 
de Apicultores - UCAPI, na pessoa do Senhor Presidente Victorino Antônio Albarello,  
pelas comemorações ao Dia do Apicultor, em 22 de maio de 2009. Nossos parabéns a 
todos os apicultores do nosso município pela dedicação a criação de abelhas, através 
do seu trabalho organizado produzem mel, produto tido como nobre, muito utilizado 
como remédio e é considerado um dos alimentos mais completos que temos à 
disposição, que atualmente no município são produzidas de 15 a 20 toneladas de mel 
por safra, que ocorre de setembro a março de cada ano, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1129/175/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o casal 
Arno Panke e Irmã Helena e familiares, pelas Bodas de Ouro, comemorados no dia 23 
de maio de 2009. “Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam 
para sempre, para o seu bem e de seus filhos”. (Jeremias 32:39), Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1130/176/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando e desejando  os mais sinceros votos de sucesso ao Casal Antônio 
Chiodi e Nair Sanini Chiodi que completaram no dia 29 de Abril de 2009 suas bodas de 
diamante. Nesses sessenta anos de casados o casal trilhou muitos caminhos, 
enfrentando diversas barreiras entre elas de sacrifícios e superações, mas acima de 
tudo sempre com muito amor seu Antônio e dona Nair constituíram uma grande e feliz 
família de pessoas dignas e trabalhadoras como os mesmos. Receba novamente os 
mais sinceros votos de felicidade da parte deste vereador que deseja que esta união 
prospere em muitos e muitos anos, servindo sempre de exemplo a novas gerações, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1131/177/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos de sucesso nas pessoas de 
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Gelson e Rozana pela inauguração do novo espaço de ambientes de Carazinho 
Q’Assado Buffet que inaugurou no dia 21 de maio de 2009, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1132/178/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao 
COMEM, pelo trabalho voluntário que prestam no projeto “AMANDO A VIDA” no bairro 
Floresta junto aos pais dos adolescentes para a prevenção ao uso de entorpecentes, 
com o devido cuidado e orientação que devem receber, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1133/179/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos aos Srs. GELSON E 
ROZANA STÜRMER, pela inauguração do Q’ EVENTOS no dia 21 do mês corrente, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1134/180/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos aos proprietários Sr. Gelson Sturmer e Rozana parabenizando pelo 
empreendimento “Eventos Q Assado Buffet” inaugurado dia 21 de maio do corrente. 
Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de 
empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso município, 
acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso à equipe de funcionários da 
empresa que ao longo dos anos vêm se destacando pela organização e principalmente 
pela satisfação proporcionada aos clientes, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1135/181/09, Solicita que seja enviado oficio parabenizando a Direção, professores e 
funcionários do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos - NEEJA, pela passagem dos 
30 anos de fundação comemorado no mês de maio. Reitera-se ainda, nosso 
reconhecimento pelo trabalho realizado com compromisso na formação educacional e 
profissional dos jovens e adultos, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; conforme nosso regimento interno, hoje teremos a tribuna do povo 
que ficara a cargo do Conselho Regional de arquitetura e engenharia, solicito aos 
lideres de bancada que recebam o engenheiro agrônomo Bernardo Palma, coordenador 
adjunto das inspetorias do CREA do estado do Rio Grande do Sul; Engenheiro 
Agrônomo Bernardo Luiz Palma; boa noite a todos, nós gostaríamos de agradecer a 
Câmara Municipal de vereadores de Carazinho, ao Senhor Presidente, aos Senhores 
Vereadores, nosso boa noite aos senhores e as senhoras, nós somos das inspetorias 
de Passo Fundo, Carazinho,  Erechim, e compomos a zonal planalto, nós tínhamos 
uma reunião hoje dessas três inspetorias em Passo Fundo e a convite da nossa 
inspetora aqui de Carazinho transferimos a reunião para cá, para participarmos dessa 
sessão da Câmara de Vereadores, gostaria de apresentar os colegas inspetores aqui 
presentes, pela inspetoria de Carazinho, a inspetora chefe, arquiteta e urbanista Raquel 
Bresolin, inspetor secretário, engenheiro agrônomo, Airton Rockenbach, o inspetor 
tesoureiro engenheiro mecânico Eulidio Pauliani, também pela inspetoria de Erechim, 
os inspetores, o inspetor chefe engenheiro agrônomo Valmor Roessler, inspetor 
secretário, engenheiro civil, Francisco Pinto e o inspetor tesoureiro, técnico agrícola 
Darci D’Agostini, de Passo Fundo nosso inspetor chefe engenheiro civil Plínio de 
Lassolo, eu sou engenheiro agrônomo, inspetor secretario Bernardo Palma, e o nosso 
inspetor tesoureiro, também engenheiro civil Ailson Barbisan, eu gostaria de apresentar 
presidente, rapidamente, alguns slides para que todos tivessem conhecimento sobre o 
nosso CREA, nosso conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia, e onde 
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ele se insere no contexto nacional, no contexto estadual e no contexto municipal; 
(apresentação de slides utilizando data show) meu nome então é Bernardo Luiz Paulo, 
eu sou engenheiro agrônomo, sou da inspetoria de Passo Fundo e que sou 
coordenador adjunto das inspetorias, o nosso sistema é composto pelo CONFEA que é 
o conselho federal de engenharia, arquitetura e agronomia, pelos CREAs, e pela Mútua 
que é uma caixa de assistência do sistema, aqui uma breve composição, o CONFEA é 
por conselheiros federais, temos os CREAs dos 26 estados e no Distrito Federal 
também, os CREAs do Rio Grande do Sul, é composto por um plenário onde estão 
todas as câmaras especializadas que representam todas as categorias profissionais 
que eu logo vou apresentar, é composto por um presidente, por uma diretoria, pela 
coordenadoria das inspetorias, pelas inspetorias regionais, e nessas inspetorias nós 
temos os inspetores, os membros das comissões especializadas, os representantes 
municipais, em algumas cidades também os postos de atendimento, o nosso presidente 
do CONFEA, do conselho federal é o engenheiro civil Marcos Túlio de Melo e ai a 
composição do primeiro vice-presidente, as comissões e as câmaras especializadas, 
nós temos dentro do CONFEA a câmara especializada de agronomia, de arquitetura, 
todas as engenharias em uma câmara, a Geo-Minas, a industrial, a elétrica e a química, 
há muito que o nosso braço assistencial, que é uma caixa de assistência ela tem como 
presidente um engenheiro civil de segurança do trabalho, o Ângelo da Costa, e é 
composta também por quatro diretores, ela foi instituída em 1977, onde juntamente com 
ela foi criada a figura da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, a nossa 
caixa de assistência dos profissionais do CREA do Rio Grande do Sul, nosso diretor 
geral, arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho Osni Shoroeder, que foi também 
nosso presidente do CREA, e os diretores, estou fazendo questão de  coloca os títulos 
para os senhores observarem que dentro do nosso conselho a multiplicidade de  
profissões, nós estamos então em todo estado do Rio Grande do Sul, nós temos 42 
inspetorias em 11 zonais, a nossa zonal é essa aqui chamada de zonal planalto, como 
eu disse, abrangendo as inspetorias aqui de Carazinho, de Erechim e de Passo Fundo, 
a estrutura básica do nosso conselho é democrática,  é um plenário, as câmaras 
especializadas, após a presidência, uma diretoria, a coordenadoria das inspetorias e as 
inspetorias, aqui nós temos uma estrutura básica para cada modalidade profissional 
nós temos uma câmara especializada, como agronomia, arquitetura, a civil, a elétrica, a 
geologia e minas, a química e a industrial, e aqui no Rio Grande do Sul, devido ao 
grande número de engenheiros florestais, foi constituída também a câmara de 
engenharia florestal, a missão do CREA Proteger a sociedade assegurando que a 
Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia sejam exercidas por profissionais e empresas 
legalmente habilitadas, coloquei aqui também os nossos diretores para mostrar a 
diversidade de profissionais que compõe o nosso sistema, temos ali arquitetos, 
engenheiros agrônomos, engenheiros civis, engenheiros industriais, mecânicos, os 
técnicos agrícolas, os técnicos em edificações, os tecnólogos todos fazem parte do 
nosso conselho, o sistema CONFEA/CREA é uma autarquia federal, ele não depende 
de verbas federais, mas é uma autarquia federal, é uma instituição regional, 
eminentemente de fiscalização do exercício profissional, e o CONFEA que é o conselho 
federal é a instancia superior de regulamentação e da fiscalização, e a mútua é o nosso 
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braço assistencial, as partes que compões o nosso sistema então, as instituições de 
ensino concedem a capacitação técnica através do diploma, o CONFEA e o CREA 
concedem a habilitação legal, através do registro profissional, faz o registro de acervo 
técnico, através da ART, que é aquela anotação de responsabilidade técnica, fiscaliza o 
exercício profissional e julga os processos de infração de ética e do exercício ilegal da 
profissão, os sindicatos fazem parte do nosso sistema profissional, defendem a 
categoria profissional, e reivindica as questões trabalhistas, e as entidades de classe 
elas tem a missão de congregar os profissionais, e também ela é variável conforme o 
estatuto, assim as escolas formam as associações integram, os sindicatos defendem, e 
os conselhos registram e fiscalizam, alguns números para os senhores tomarem 
conhecimento do nosso sistema, nós temos 27 CREAs então no Brasil, tem mais de 
novecentos mil profissionais,  registrados, inscritos no conselho, mais de duzentas mil 
empresas registradas, vinte e nove entidades nacionais, mais de oitocentas entidades 
regionais, mais de oitocentas entidades regionais, instituições de ensino, e mais de 
quinhentas inspetorias regionais, o CREA do Rio Grande do Sul então, esta 
comemorando neste mês os seus setenta e cinco anos de fundação, foi fundado em 
1934, é o órgão de regulamentação e fiscalização das profissões das áreas 
tecnológicas, abrange todas as  Engenharia, aqui, o que vocês pensarem em 
engenharia esta dentro daquele primeiro item engenharia, Arquitetura, Geografia, 
Agronomia, Geologia, Meteorologia, e os  técnicos de nível médio, também dentro do 
sistema estão os tecnólogos que são profissionais de nível superior, mas com 
especialização em alguma determinada área, o objetivo do CREA é Fiscalizar o 
exercício profissional em defesa da comunidade, Registrar profissionais e empresas da 
área tecnológica, Garantir à sociedade que somente profissionais tecnicamente 
habilitados sejam responsáveis por serviços e/ou obras, atribuições do CREA, Fazer o 
registro do profissional ou empresa, autorizando seu exercício profissional, Manter o 
Acervo Técnico do profissional, com registro de todas as suas obras/serviços, Exigir da 
sociedade que somente profissionais tecnicamente habilitados sejam responsáveis por 
obras /serviços da área tecnológica, Registrar a ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica – documento que especifica as responsabilidades do profissional quanto aos 
serviços/obras executados, os números do CREA do Rio Grande do Sul, esses dados 
eu atualizei em 31 de março, temos inscritos, legalmente registrados no conselho, 
62.479 mil profissionais, mais de 16.000 empresas registradas, dentro do sistema tem 
aproximadamente 250 a 300 títulos profissionais, Atualmente, o Crea-RS oferece à 
comunidade civil e profissional: 42 Inspetorias, 22 Representações no estado, 6 Postos 
de atendimento, já que estamos dentro da casa dos legisladores, coloquei alguma coisa 
referente à legislação, o nosso decreto de 1933 que é de 12 de outubro, por isso que 12 
de outubro, além do dia de Nossa Senhora, é também o dia do engenheiro agrônomo, 
então em 1933 foi regulamentada o exercício da profissão Agronômica, e em dezembro 
também regulamentada o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Agrimensor, e a nossa lei maior, é a 5.194/66 - regulamenta o exercício da engenharia, 
arquitetura e agronomia, aqui neste também as demais profissões que eu coloquei no 
inicio como a geologia, a metereologia, a geografia, só alguns itens da 5.194, que é a 
nossa lei de 66, e aqui alguma informação com relação, nós temos um disco de 
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segurança, destinado principalmente à comunidade, para fazer denuncias de 
irregularidades na área de atuação do CREA para solicitar fiscalização ou qualquer 
outro tipo de intervenção que o CREA deva participar, nós temos um site que é 
www.crea-rs.org.br, onde tem além de toda legislação, documentações, orientações, 
para encaminhamento de qualquer coisa na área da agronomia, da construção civil, da 
arquitetura, enfim, nós temos também uma revista que é o conselho em revista, 
distribuição mensal gratuita a todos, uma coluna nos jornais, e um provedor que esta a 
disposição dos profissionais do Rio Grande do Sul, uma ouvidoria, também para 
qualquer reclamação, ou denuncia, ou orientação, lá de Porto Alegre, aqui as 
inspetorias que formam a nossa zonal planalto então, a inspetoria de Carazinho, a 
inspetoria de Erechim, e a inspetoria de Passo Fundo, gostaria de agradecer, 
presidente, se o senhor permitir nós teríamos um pequeno vídeo em comemoração aos 
75 anos do nosso CREA; (apresentação de vídeo utilizando data show), mais uma vez 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, em nome do nosso presidente engenheiro 
civil, Luiz Alcides Capuani, em nome das nossas inspetorias, gostaria de chamara a 
nossa inspetora chefe aqui de Carazinho, a arquiteta e urbanista Raquel Bresolin, 
deixar aqui então presidente, o abraço do nosso presidente ao senhor, e a todos os 
vereadores do município, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
vamos interromper por alguns minutos os trabalhos para a despedida e os 
cumprimentos aos representantes do CREA; retornamos aos trabalhos, eu gostaria, em 
nome da presidência da casa, agradecer ao publico aqui presente, e lembrar ao publico 
que não é permitido a manifestação durante a fala, esse regimento já existe há muitos 
anos, não foi feito por mim, e cabe a mim como presidente manter a ordem, então 
queria acordar com o publico que assistissem os trabalhos de hoje, democraticamente, 
e não houvesse manifestação, consulto esse plenário a pedido do CPERGS de 
Carazinho, para fazer o uso da palavra por cinco minutos, esta em discussão o pedido 
do CPERGS de Carazinho, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, rejeitado, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; por questão de justiça, vou justificar o meu voto, o CPERGS pode 
sim usar desse espaço, desde que faça um requerimento a vossa excelência e ocupe o 
espaço que o CREA ocupou hoje, então não tem problema nenhum deles virem nos 
explanar, mas no regimento, hoje não permite, que venham e façam um oficio a vossa 
excelência para que possam vir falar aqui, eu gostaria de ser respeitado nesse plenário, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem, suspendemos os 
trabalhos por alguns minutos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor 
Presidente, esse regimento tem que ser cumprido, se não estão se comportando 
adequadamente eu gostaria que fosse evacuado as pessoas que aqui estão 
desrespeitando os vereadores, porque eu concorri a um cargo eletivo, e tenho direito a 
tomar a decisão de que quiser aqui nesse plenário, e a vossa excelência como 
presidente dessa casa, deve fazer cumprir o regimento interno, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; os trabalhos estão paralisados; reiniciamos os trabalhos, 
ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções 
e projetos, convido à senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor dos 
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requerimentos; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem, Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; solicito a votação em bloco dos requerimentos e moções, em 
destaque ao requerimento de nº 09 de autoria do Vereador Leandro Adams; Presidente 
Vereador Leandro Adams; senhora secretaria proceda à leitura dos demais 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 04 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 05 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 11 Vereador 
Estevão De Loreno – PP; nº 12 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 14 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 15 Vereador Paulino de Moura – PTB; moções: nº 01 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; nº 06 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 07 Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
nº 08 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 09 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 10 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 12 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 14 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 15 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 16 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 17 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 18 Vereador 
Estevão De Loreno – PP; nº 19 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 20 Vereador Erlei 
Vieira – PSDB: nº 21 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 22 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 23 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
esta em discussão os requerimentos e as moções, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, convido à senhora secretária que proceda a 
leitura do requerimento em destaque, numero e autor; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; requerimento de nº 09 Vereador Leandro Adams – PT; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o requerimento, solicito ao primeiro vice-
presidente que assuma os trabalhos para que esse vereador possa fazer uso da 
tribuna; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  passamos o pronunciamento ao Vereador 
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, Senhora Secretária, 
colegas vereadores, vamos registrar o pedido verbal feito a esse plenário que foi 
rejeitado por oito votos a um, quero lembrar que os professores depois de mais de 30 
anos de luta, conquistaram o piso nacional do magistério, projeto do Presidente Lula, 
onde diz que nenhum professor nesse país receba menos de novecentos e cinqüenta 
reais, e esse valor passa a ser vencimento básico do educador, preservando todas as 
vantagens e gratificações conquistadas com mais de 40 anos de luta, mas o que vimos 
no Rio Grande do Sul, é um desprezo pela categoria, que é tratada com autoritarismo, e 
não tem seus direitos respeitados, a governadora, interpreta as leis como lhe convêm, 
de forma arbitraria, sendo conhecedor da rotina de um professor estadual, sou sabedor, 
que mesmo desvalorizado, nem sempre nas condições ideais, graças a esses 
trabalhadores a educação acontece, em todas as escolas do Rio Grande do Sul, 
trazendo e formando cidadãos responsáveis, éticos, comprometidos com a democracia, 
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e são esses profissionais que merecem todo o nosso respeito, em defesa dos direitos 
conquistados ao longo de tantas lutas, déficit zero, empréstimo ao banco mundial, 
empréstimo tem que pagar, vence, déficit zero, quem vai pagar esse déficit zero? 
Amontoaram os alunos, fecharam universidades e bibliotecas, no inicio do ano foi 
tentado pedagiar as estradas gaúchas e a comunidade se organizou e a governadora 
recuou, eu quero colocar esse humilde gabinete, que tenho nessa casa, a disposição 
do CPERGS, e dizer à governadora que não concordamos de perder as conquistas de 
mais de 40 anos, e que vamos estar atentos à movimentação na educação, e dizer a 
governadora, que não estão à venda as estradas gaúchas e dizer a ela que a educação 
também não esta a venda, que o povo gaúcho pede que ela repense esse projeto, para 
o bem da cidadania e do respeito que a educação tem em todo Brasil, portanto, senhor 
presidente, sei da dificuldade em você votar um requerimento contra a sua 
governadora, mas você tenha certeza que nós estamos do lado do povo e defendendo 
a categoria, defendendo a categoria que levou anos de greve e de luta para conseguir 
essas vantagens, e nós entendemos que não é a hora da governadora impor e tentar 
mudar uma luta de mais de 40 anos, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; passamos os trabalhos para o presidente da casa, Vereador Leandro Adams, 
com a palavra Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, demais pessoas que nos 
dão a honra de estar na casa do povo, eu sempre fui favorável à classe dos 
professores, sempre lutei pelos professores municipais, os quais hoje têm um bom 
salário, tem um bom andamento na educação no município de Carazinho, mas eu não 
vou concordar, Senhor Presidente, com a atitude covarde, com a atitude que a vossa 
excelência tomou, nessa Câmara de Vereadores, jogando esses professores contra os 
vereadores, porque aqui está o Sergio, que é um líder sindicalista, que sempre 
negociou com essa câmara quando queria trazer alguma reivindicação dos 
metalúrgicos, a vossa excelência pegou e jogou os professores aqui, não comunicou os 
vereadores, fez um requerimento então a vossa excelência é todo culpado do que 
aconteceu aqui, e eu não sou covarde, eu não tenho medo de dizer as coisas, eu 
respeito os professores, acho que estão ganhando menos, acho que estão ganhando 
pouco, mas tem que respeitar esse vereador, que no quarto mandato fez 980 votos, eu 
quero deixar bem claro, se novamente acontecer isso, eu vou fazer a mesma atitude, 
vou tomar a mesma atitude, e o senhor manda no seu gabinete, o senhor não manda 
no gabinete da presidência, porque o senhor tem um colegiado aqui para que o senhor 
represente a nós, eu não vou aceitar esse tipo de baixaria, esse tipo de sacanagem, 
porque isso foi uma sacanagem que fizeram em respeito às pessoas que aqui estão, 
porque as que estão aqui, civilizadas, estão respeitando a posição do vereador, eu vou 
deixar claro, sou favorável aos professores, sou, mas não sou favorável à sacanagem, 
e se tiver sacanagem aqui nessa câmara eu vou tolir ela, vou brigar por elas, e Sergio, 
quero te dizer o seguinte, tem o meu respeito todos os sindicalistas, todo o empregado 
que busque os seus direitos, eu vou estar sempre ao lado deles, mas não essa 
sacanagem que foi feita hoje aqui, eu não aceito porque eu não fui chamado para 
discutir se os professores queriam ou não falar no grande expediente, ou intervalo 
regimental, ou na ordem do dia, eu estou realmente revoltado, Senhor Presidente e eu 
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quero que o senhor compreenda uma coisa, essa casa não é sua, essa casa não é do 
PT, essa casa é do povo, se o senhor quer fazer alguma coisa nessa casa, me ouça, 
me escute, porque senão não vai acabar bem essa situação aqui e eu vou dizer 
algumas verdades, aqui nessa tribuna, que eu já não quis dizer, eu vou dizer como esta 
funcionando esta casa, como esta funcionando esta câmara, com a incompetência total, 
seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra 
Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público 
presente, realmente a situação criada foi uma situação constrangedora, eu como 
professora, Vereador Alemão, também não tinha conhecimento dessas manifestações, 
mas soube ao final da tarde que o professor Fernando, que ali se encontra, sereno, 
estaria aqui para proferir algumas palavras, até porque há um acordo do 
CPERGS/sindicato, de usar o espaço das câmaras de vereadores, não é Fernando? 
Para explicar a posição do CPERGS/sindicato em relação ao piso nacional e em 
relação ao plano de carreira do professor, quero dizer que sou professora há 31 anos, 
professora publica há 31 anos, e durante todo esse tempo, todas as mudanças que 
cada governo que entrava pretendia fazer para as finanças do estado começava pela 
educação, o grande grito dos professores não é somente do funcionalismo publico, é 
dos professores mesmo, porque entra governo, sai governo, as mudanças primeiras 
que vão ser testadas, que vão ser tomadas, acontecem na educação, quando se fala 
em déficit zero do estado a gente gostaria que fosse apresentado o que a lei manda da 
aplicação de 35% dos valores para a educação e há muitos anos, não é de agora, que 
isso não vem sendo cumprido, então o professor, o grande articulador da sociedade, o 
grande construtor, esta ai novamente buscando seu espaço, então quando eu olho um 
professor, que esta com uma bandeira na mão, que esta solicitando a um colega 
vereador para que seja a voz dele, e que ali o represente, é porque realmente os 
nossos espaços vão aos poucos sendo excluídos, gostaria que todas as pessoas que 
estão aqui sentissem o valor e a diferença quando o professor não está envolvido, 
quando a escola esta fechada, o professor é a primeira figura, o primeiro profissional 
que esta ali para a mudança dessa sociedade que todos nós escrevemos e sonhamos, 
justa, igualitária, humana e soberana, mas nós queremos também exercer o nosso 
espaço, nós queremos também sermos respeitados como profissionais, com a 
qualificação que temos, se nós formos fazer um levantamento dos professores hoje em 
dia, no mínimo, no mínimo de duas especializações para cima cada professor tem, 
então o professor quer ser respeitado, ele quer ir para o debate, ele quer explicar a 
situação, quer somar as suas reivindicações as reivindicações da sociedade, mas para 
isso nós precisamos ser ouvidos; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega 
vereadora, só quero deixar minha posição como líder de governo, sobre essa situação, 
eu entendo a posição do Presidente Vereador Leandro Adams, mas o que a gente quer 
colocar aqui, não quero jogar para a torcida presidente, nós não queremos aqui 
(impossível transcrever) , o que eu quero dizer  é o seguinte, nós não somos contra que 
os professores, que o CPERGS venha se manifestar na tribuna, ao contrario, eles tem 
que vir se manifestar até para a gente saber a posição deles, o que nós somos contra, 
e votamos contra, foi à atitude e a maneira que foi conduzido este requerimento, então, 
eu, como vereador, como líder do governo na administração, quero deixar bem claro, 
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que a situação que foi levada ao plenário, não é nenhum pouco confortável, e se o 
CPERGS quiser vir se manifestar, teria a tribuna livre hoje, que ele poderia vir, poderia 
ter usado a tribuna livre, que é uma vez por mês, porque não fez? Então quero deixar 
bem claro essa posição; Vereadora Sandra Citolin; eu quero só fazer uma colocação, 
que eu ouvi da presidente do CPERGS, que há uma tentativa do CPERGS marcar sim 
essa explanação aqui na Câmara de Vereadores, mas tem encontrado dificuldade de 
marcar, de agendar, e me parece que foi tentado isso com o diretor de expediente, mas 
como já tinha a manifestação com o CREA, então ficou para uma outra data, eu só 
quero dizer aos senhores, e também aos vereadores, que avaliem a questão do 
requerimento do Vereador Leandro Adams, é a reivindicação de mais de vinte e três mil 
professores que estão na nossa região, a nossa regional do CPERGS ele compreende 
uma regional grande, e é em torno, estava em torno de vinte mil, me parece, 
professores e funcionários, então é uma gama sim significativa, que deve ser ouvida; 
Vereador Paulino de Moura; colega Sandra, para deixar bem claro, que ninguém é 
contra professor, até porque a contribuição que tu tens dado nessa câmara, ela é muito 
boa, mas eu vou sugerir ao presidente desta casa que retire esse requerimento, onde 
nós vamos marcar uma data, marcar um momento onde o CPERGS possa vir se 
pronunciar, onde a casa, onde a câmara possa ser respeitada, e ai sim nós marcarmos 
nem que seja para a próxima segunda, onde nós vamos abrir uma exceção, mas onde 
a câmara saiba, como a vossa excelência que é professora, a senhora não sabia que o 
CPERGS viria aqui, foi saber cinco e meia da tarde, seis horas da tarde, então isso é 
que eu digo, é sacanagem, isso não pode existir, se a política tiver sacanagem, eu sei 
ser bonzinho, sei muito bem ser bonzinho, mas eu sei ser ruim também, então quero 
dizer que nós vamos sugerir ao presidente desta casa que nós não votamos na noite de 
hoje esse requerimento, para não prejudicar ele, porque hoje eu voto contrário, mas a 
semana que vem nós queremos ouvir a argumentação do CPERGS, e ai sim nós 
fazermos uma avaliação mais aprofundada do requerimento, é a sugestão que eu faço, 
obrigado; Vereadora Sandra Citolin; eu só quero usar mais um tempo, já esgotado, 
mas dizer assim, que essa manifestação, quem sabe o professor Fernando, o professor 
Valmor estão ai, que são do sindicato dos professores, quem sabe já façam essa 
agenda com o diretor de expediente, hoje mesmo, para não dar uma indisponibilidade 
de data e com isso quem sabe dar uma conotação diferente ao que eu tenho certeza 
que esta casa dará ao requerimento do Vereador Leandro Adams, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; 
boa noite presidente, boa noite colegas vereadores, boa noite quem se encontra nessa 
casa, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a administração publica por fazer um 
tapa buracos lá na Cassal Brum, que tantas vezes foi pedido, só que faltou o quebra-
molas, que aquelas carretas lá, mas muito obrigado por fazer isso ai, queria também 
falar da viagem que nós fomos a Toledo, na fazenda Renascer, fui lá conhecer, ficamos 
o dia inteiro lá, olhamos tudo que acontece lá, os  fazeres dos dependentes, vi coisas lá 
que eu nem conhecia, um chiqueirão que as fezes dos suínos se transformavam em 
gazes, nem gás não gastavam lá, foi muito boa a viagem, tanto que nós conversamos 
tanto com os caras lá que dali dois dias, passamos em Casca no outro dia, e marcamos 
para dali dois dias eles estarem aqui para conhecer a área onde que ia ser a fazenda, 



 24 

eles vieram lá de Toledo até aqui para conhecer a área,  então fui eu, o Vereador Felipe 
Sálvia e o Vereador Alemão lá, até o único problema é que nós dormimos os quatro 
num quarto, e tive que tomar um rivotril, porque o Alemão e o Felipe para roncar, Deus 
me livre, e queria falar de uma coisa que eu me decepcionei hoje, que a administração 
publica, onde que amanhã eu estou indo para Porto Alegre, falar com o deputado 
estadual, onde quero conseguir uma verba fazer uma reforma lá onde vai ser a clinica 
no bairro São Lucas, onde que eu pedi por escrito, para eles me darem a planta da 
clinica lá que aquela clinica lá nem da prefeitura não é, é do hospital, eu só pedi com 
educação, por escrito, esta aqui, é só me darem a planta, eles me mandaram outro, o 
secretário da educação, Jairo, me mandou um outro dizendo que eu tinha que pedir 
para o prefeito, para eles me dar essa planta, ele é secretário, agora eu vou ir sem 
planta, isso eu estou pedindo desde sexta-feira, desde sexta-feira; Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Erlei Vieira, me concede um aparte, eu quero dizer a vossa 
excelência, que eu no dia de amanhã eu vou, e peço ao líder do governo publicamente, 
Vereador Rudi, que por gentileza, não tranque as coisas que venham trazer benefícios 
para a sociedade, eu peço a ti, encarecidamente, porque terminando a reunião eu vou 
ligara para o Jairo, eu acho que o Erlei precisa desta planta, porque ele vai lá buscar 
recurso do governo estadual para nós fazermos aqui em Carazinho a clinica e a 
fazenda, então eu peço publicamente, ao vereador líder do governo, que sugira ao 
Jairo, e ao prefeito Aylton, que dê essa planta ao Vereador Erlei Vieira, porque se não 
nos respeitar como vereador, nós vamos pegar a população e vamos jogar lá dentro da 
prefeitura, dependência química não se brinca, hoje não tem ninguém das nossas 
famílias, amanhã poderá ter, então assim Vereador Erlei Vieira, eu estou contigo, e eu 
vou até o final, a clinica vai sair em Carazinho, a fazenda vai sair, nós dois unidos com 
os demais colegas vereadores que aqui estão, que estão imbuídos de nos ajudar, 
ninguém vai nos vencer, se precisar encher aquela prefeitura de gente, da população, 
de dependentes químicos, nós vamos fazer, então Vereador Rudi, eu peço 
encarecidamente que tu trabalhe isso e tente viabilizar para o Vereador Erlei Vieira ir a 
Porto Alegre, é só a planta, obrigado; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega 
vereador, só para complementar, acho engraçado, como é fácil vir a tribuna e começar 
a falar do secretario da administração, em nenhum momento vossa senhoria veio ao 
meu gabinete me manifestar essa dificuldade para conseguir essa planta, eu ia 
conversar com o secretario do planejamento, e ia conseguir essa planta, então, 
amanhã, como líder do governo do prefeito da administração municipal, se me passar 
esse oficio, para mim ter conhecimento, eu posso providenciar isso para você, não tem 
problema, só não tem necessidade de vir em plenário, porque fica, tudo é culpa da 
administração, e acho que não é por ai; Vereador Erlei Vieira; é sim, eu te digo assim 
Rudi, tu pega uma coisa, eu pedi para o secretario, a planta esta lá, ele não deu porque 
não quis, não precisava falar contigo, entende, ele não deu porque ele não quis a 
planta, daí vocês falam em oposição, algum dia eu vim aqui na frente falar do prefeito, 
vim falar de administração? Nunca vim, entende, nunca vim, eu acho, eu sempre vi 
assim, o Alemão, o Felipe vim aqui dizendo deixa o homem trabalhar, sempre deixei 
trabalhar, agora deixa nós trabalhar também; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador De Loreno, queremos registrar a presença do assessor parlamentar Neuri 
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Gomes, do primeiro vice-presidente Marcos Maia, da câmara federal dos deputados; 
Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que 
assistem nós na noite de hoje, estou retornando a casa depois de três semanas fora 
por motivos de saúde, gostaria de agradecer ao suplente de vereador Nelinho, por ter 
me representado nas duas sessões, e o Vereador Solinha, eu queria dizer que não sou 
contrario ao pronunciamento, a ação dos professores, eu também acho que eles tem 
que lutar pelos direitos deles, só deveria ter avisado nós que iriam se pronunciar na 
noite de hoje, não teria problema, votarei a favor do requerimento se não for retirado, e 
falar para o Erlei, que tu sabe da minha relação contigo, quero muito bem você, só que 
me preocupa se essa clinica for lá para a São Lucas no prédio onde tu fala, o que nós 
vamos fazer com aquelas crianças que estão lá na creche? Porque são muitas 
crianças, eu te ajudarei nessa tua batalha da tua clinica, acho que a gente precisa, 
estava conversando esses dias com um cara de Caxias, falando com ele do nosso 
problema com as drogas aqui que esta terrível, acho que a gente precisa de uma clinica 
e de uma fazenda, só que teríamos que estudar de repente um outro lugar, porque eu 
acho que lá, se nós botar lá, olha eu conheço lá, eles precisam daquela creche, 
conversei; Vereador Erlei Vieira; me dá um aparte, o que eu estou explicando 
Vereador De Loreno, aquilo lá é do hospital, não é da prefeitura, o hospital quer aquilo 
lá de volta, para fazer alguma coisa dentro da saúde, a creche, vai ser aberta uma na 
Santo Antonio, 70% dali que vai para a creche da Santo Antonio, entendeu? Tem 
espaço lá para fazer uma creche, o que é a epidemia hoje em Carazinho? Não é a 
droga? Tem aquele espaço; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador 
Felipe Sálvia; Senhor Presidente, estão discutindo um requerimento, eu sai da reunião 
para atender uma professora lá no telefone, e eu voltei, estão discutindo sobre droga, o 
requerimento é sobre o CPERGS, não é? Presidente Vereador Leandro Adams; 
correto; Vereador Felipe Sálvia; então vamos discutir o requerimento sobre o 
CPERGS; Presidente Vereador Leandro Adams; por favor conclua Vereador De 
Loreno; Vereador Estevão De Loreno; esta bom, bom eu só; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura: então nós vamos ter que fazer uma reavaliação, porque não estamos nem nós 
nos entendendo, quando nós não fazemos o grande expediente, nós podemos discutir 
outros requerimentos sim senhor, então eu quero que o debate continue, porque o 
requerimento hoje, agora discutido é do CPERGS, mas nós temos um acordo, de 
vereador, de liderança, onde nós possamos discutir outros requerimentos e moções 
porque esta sendo votado tudo em bloco, obrigado; Vereador Estevão De Loreno; 
está bom, seria isso; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de 
Moura, esse requerimento esta em destaque, então eu pediria ao Vereador Estevão De 
Loreno que concluísse; Vereador Estevão De Loreno; esta bom, então pronunciei a 
minha posição sobre o requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams;  
Vereador Eugênio Grandó, em discussão o requerimento; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero dar um oi muito especial para o meu 
pai, que me disseram que esta na casa, não estou enxergando ele, esta lá no fundo, 
seja bem vindo, acho que é a primeira sessão que ele vem me acompanhar, é uma 
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honra recebê-lo nessa casa, com questão ao requerimento do CPERGS, quero reforçar 
as palavras de todos os vereadores, que ninguém aqui é contra o CPERGS vir expor, 
quero dizer para o Senhor Presidente, que pela tarde eu lhe disse, que não ia dar certo, 
eu lhe avisei, não ia dar certo, e não deu, eu acho que aqui como uma casa de leis, tem 
que ser a primeira a respeitar as leis, e não aceitar a pressão desse ou daquele outro 
setor da sociedade, ninguém aqui esta contra os professores, só gostaríamos que fosse 
respeitado o regimento interno dessa casa, porque senão daqui uns dias vai chegar 
alguém e vai dizer: hoje eu vou falar, hoje é minha vez, ai não vai dar certo, então, já 
diz na bandeira do Brasil, sem ordem não existe progresso, então quero dizer para o 
senhor, que o senhor foi avisado pela tarde, eu acho que às vezes a gente tem que 
abrir mão um pouco da convicção partidária, um pouco do próprio voto, e se posicionar 
como presidente da casa, e não como vereador, dependente do voto, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereador Grandó já falou tudo que 
eu tinha para dizer, nós temos um regimento interno nessa casa e uma lei orgânica, 
Senhores Vereadores, é para ser obedecida, existe a tribuna do povo, tribuna livre, e 
qualquer entidade que queira marcar fora desse horário tem que avisar antes da 
sessão, essa casa é um poder, não é casa da mãe Joana gente, aqui tem que se 
marcar para chegar, chegar aqui para falar, não somos contra professor nenhum, eu 
sempre, as minhas posições sempre foram em defesa dos professores, e eles sabe 
disso, o CPERGS sabe disso, se tiver trinta requerimento em um ano lá,  vinte e oito é 
meu, em defesa dos professores de forma violenta, briguei muitas vezes aqui nesta 
tribuna em defesa do professor, sou totalmente a favor do trabalhador, totalmente a 
favor do trabalhador, senhores vereadores, agora não pode, senhor presidente, tem 
razão o Vereador Eugênio Grandó, o senhor sabe das leis, o senhor é novo mas o 
senhor é o presidente, tem que estudar, se não sabe tem que perguntar, foi avisado 
pela tarde, botou nós numa saia justa, os vereadores todos aqui, que nós  combinamos 
em votar contra mesmo, porque estava fora da ordem, estava fora da lei, e nós fizemos 
as leis aqui dentro, e é para ser obedecida, ninguém é contra professor nenhum, vocês 
sabem, os professores, se tiver algum professor ai, agora atendi um telefone lá na 
minha sala, uma professora brava comigo, eu expliquei, e ela entendeu, no telefone, ela 
entendeu, que eu não sou contra, e tenho certeza que vereador nenhum aqui é contra, 
eu ouvi dizer agora, pela Vereadora Sandra Citolin que o Vereador Paulino de Moura 
fez uma proposição que fosse na próxima segunda-feira, fosse dada a palavra para o 
pessoal do CPERGS, não sou contra gente, agora que seja dentro da lei, dentro da 
ordem, ordem e progresso,  não é Vereador Eugênio Grandó, era isso; Presidente 
Vereador Leandro Adams; eu só queria registrar que eu fiquei órfão, fiquei órfão de 
pai e mãe, fiquei sozinho, mas eu queria lembrar esse plenário, que por diversas vezes 
foi feito um requerimento verbal, eu lembro do caso da promotora, que não estava 
prevista a fala, e foi aprovado, foi à votação, foi à votação e foi aprovado por todos, 
então, portanto, eu não retiro o requerimento, eu pediria se mais alguém quer discutir; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; até para seguir o regimento, vossa excelência mais uma vez falhou, 
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como presidente desta casa, porque a promotora quem trouxe ela aqui foi vossa 
excelência, também a goela abaixo, e ai nós tivemos que votar aqui, então, ou vossa 
excelência cumpre o regimento dessa casa, ou peça para o primeiro vice-presidente 
começar a tocar as reuniões, porque quem fez o requerimento e quem foi lá convidar a 
promotora para vir aqui foi também a vossa excelência, e o regimento não funciona 
assim, goela abaixo, o regimento funciona para nós cumprir ele, ou não cumpri, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; eu lhe garanto nobre vereador que 
não foi a pedido meu, e pode até ser consultada a promotora, Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos 
assistem nessa noite de hoje, não vou reafirmar tudo que foi dito, porque quem é 
casado com professora não pode ser contra professora e muito menos contra cunhada 
professora, mas nós não podemos, principalmente a bancada do PSDB, votar favorável 
a esse requerimento, Senhor Presidente, devido que de repente seja um equivoco de 
sua pessoa, essa proposta nem esta na assembléia para ser discutida, então acho que 
não tem o porquê de nós estar concordando com esse requerimento, e o que esta 
acontecendo é simplesmente um debate entre professores, diretores, enfim toda a 
classe educacional em relação a uma proposta, então esta sendo feita uma analise, 
então justifico o voto da nossa bancada do PSDB, e quero lhe parabenizar, depois que 
a gente coloca um requerimento em votação, a gente não retira, parabéns Senhor 
Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, rejeitado por sete votos a dois, questão de 
ordem vereador; Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria que o senhor nominasse a votação 
deste requerimento, por gentileza, quem foi contrario e quem foi a favor; Presidente 
Vereador Leandro Adams; vereadores contrários: Vereador Gilnei Jarré, Vereador 
Erlei Vieira, Vereador Eugênio Grandó, Vereador Elbio Esteve, Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Rudinei Brombilla e Vereador Felipe Sálvia, vereadores favoráveis: 
Vereador Estevão De Loreno e Vereadora Sandra Citolin; Vereador Felipe Sálvia; 
Senhor Presidente, justificativa de voto; Presidente Vereador Leandro Adams; pois 
não Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; o Vereador Paulino de Moura tem 
razão, o senhor erra, e não retira, eu acho que permanecer no erro eu acho que é uma 
coisa que todo mundo sabe, mas quero dizer para vossa senhoria, eu não sou contra, 
eu votei contra, pela forma como entrou o requerimento; Presidente Vereador Leandro 
Adams; o plenário é soberano vereador, o plenário é soberano, e esta registrado em 
ata, projetos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do numero ementa e 
autor dos projetos, bem como o parecer as comissão de justiça e finanças; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente, gostaria que fosse votado 
em bloco os projetos ora na casa; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura para votação em bloco dos 
projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 058/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento 
de 2009, no valor de R$ 14.730,42. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e 
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nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 059/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Cria Cargo em Comissão e Função Gratificada na Organização 
Administrativa Básica do Município. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, 
conforme parecer do IGAM e do Jurídico da Casa. Além disso, nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Projeto de Lei nº 029/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Dispõe 
sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para desempregados em concurso 
público municipal e dá outras providências. O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, conforme IGAM e jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Projeto de Lei nº 030/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de divulgação, na página oficial da internet do poder executivo, 
no local de distribuição de medicamentos, no CEM - Centro de Especialidades Médicas 
e nos Postos de Saúde do Município, a relação de medicamentos existentes e daqueles 
em falta nos estoques, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 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; Projeto de Lei 
nº 050/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a criação do cargo e 
contratação emergencial de Assistente Social com formação em Linguagem Brasileira 
de Sinais - LIBRAS. O presente Projeto de Lei com a Emenda Modificativa é 
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Projeto de Lei nº 060/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 53.500,00. 
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 dos projetos, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 058/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de 
R$ 14.730,42. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do 
Dia; Projeto de Lei nº 059/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria Cargo em 
Comissão e Função Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei 
nº 029/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Dispõe sobre a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição para desempregados em concurso público municipal e 
dá outras providências. Tendo em vista o aspecto social-econômico do referido projeto, 
há que se compreender a relevância do mesmo no âmbito municipal. Em face ao 
exposto, o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; 
Projeto de Lei nº 030/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Dispõe sobre a 
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obrigatoriedade de divulgação, na página oficial da internet do poder executivo, no local 
de distribuição de medicamentos, no CEM - Centro de Especialidades Médicas e nos 
Postos de Saúde do Município, a relação de medicamentos existentes e daqueles em 
falta nos estoques, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tendo em vista a 
relevância do tema do projeto de lei, o mesmo encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 050/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
criação do cargo e contratação emergencial de Assistente Social com formação em 
Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS. Emenda modificativa: artigo 1º fica alterada a 
redação do artigo 5º e do artigo 6º do projeto de lei nº 050/2009, os quais passarão a 
viger com a seguinte redação:  artigo 5º o período de duração do contrato emergencial 
terá inicio a partir da publicação desta lei, e termo final previsto para o dia 31 de 
dezembro de 2009. Artigo 6º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social: Tendo em vista o caráter emergencial de 
uma Assistente Social com formação em LIBRAS para atender a demanda existente em 
Carazinho, o presente projeto de lei com a emenda modificativa encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 060/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento do CAPSEM, no valor 
de R$ 53.500,00. 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 dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, esta em discussão a emenda do projeto 050/2009, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores; Vereador Paulino de Moura; eu 
gostaria que fosse lida a emenda, eu não; Presidente Vereador Leandro Adams; 
podemos ler de novo, mas já foi lida; Vereador Paulino de Moura; a emenda; 
Presidente Vereador Leandro Adams; a emenda, ler de novo? Vereador Paulino de 
Moura; é, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Senhora Secretária, 
proceda novamente à leitura da emenda; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Emenda modificativa: artigo 1º fica alterada a redação do artigo 5º e do artigo 6º do 
projeto de lei nº 050/2009, os quais passarão a viger com a seguinte redação:  artigo 5º 
o período de duração do contrato emergencial terá inicio a partir da publicação desta 
lei, e termo final previsto para o dia 31 de dezembro de 2009. Artigo 6º esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão a emenda modificativa, não havendo, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que são a 
honra de estar na casa do povo, quero parabenizar a Comissão de Justiça e Finanças, 
por ter feito essa emenda, porque o trabalho desenvolvido por essas pessoas ele é um 
trabalho bem complexo, e se você fizer por dois meses, por três meses, as pessoas não 
conseguem desenvolver o trabalho necessário, então eu acho que essa casa, os 
vereadores, a Comissão de Justiça e Finanças, a Comissão de Ordem Econômica e 
Social, estão fazendo um trabalho voltado à população de Carazinho, voltado ao povo 
de Carazinho, então essa emenda ela vem dar um tempo maior para que as pessoas 
possam desenvolver o seu trabalho lá na prefeitura, com libras então esta de parabéns 
a Comissão de Justiça e Finanças, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
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Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; com relação ao projeto da contratação 
de assistente social, eu gosto de registrar em ata as coisas meu amigo Rudi, para 
depois dizer que a gente não avisou, tem um concurso publico aberto, de Libras, e 
libras não, de assistente social, que não prevê especificamente que ela entenda das 
linguagens dos sinais, então quero deixar um alerta, que a idéia da comissão foi dar 
esse período para que seja chamada a pessoa do concurso, e oportunize essa pessoa 
que ela se prepare para depois ocupar o cargo, porque tem que chamar do concurso, 
digo mais, eu, como advogado, se ela me procurar no escritório, eu ingresso via judicial 
e te garanto que quem vai ser nomeada é a concursada, mas atendendo um pedido da 
administração, quero deixar essa recomendação, que chame a concursada, coloque a 
concursada em treinamento, e depois dos seis meses chame a concursada, se não é 
burla ao concurso publico; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega, isso que é 
bonito a gente aqui na câmara, quando tem que divergir, brigar, se pegar, mas eu 
agradeço a compreensão da Comissão de Justiça e Finanças, atendendo uma 
solicitação da administração municipal, do empenho e também dos colegas vereadores 
em aprovar esse projeto, e podem ter certeza que o trabalho que a pessoa esta 
realizando com essas crianças é de suma importância; Vereador Eugênio Grandó; 
com certeza, por isso da emenda modificativa do projeto, só queria deixar esse pedido, 
para que chamem a concursada, e treinem a concursada para depois nomear ela no 
seu devido lugar, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir a emenda, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em 
discussão os projetos com os pareceres e emendas já aprovados, Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, dois 
projetos meus estão tramitando nesta casa, vão entrar em processo de votação agora, 
eu gostaria de pedir para os vereadores que aprovassem, que são projetos simples, 
mas são projeto que vão ajudar muito nossa população, um que dispõe sobre a isenção 
de taxa de pagamento de inscrição para desempregados em concurso publico 
municipal, aquela pessoa que provar que esta desempregada, provar que não esta 
ganhando nada de seguro desemprego, que quer fazer um concurso municipal, que a 
prefeitura perdoe, que o executivo perdoe, deixe fazer o concurso, a pessoa já esta mal 
das pernas, quer fazer o concurso, que é publico, é do município, então se deixe fazer, 
outro é que há muito tempo eu brigo pela falta de medicamento nos postos, brigava 
pela falta de medicamento nos postos, no passado, esse faltar agora também vou 
brigar, o que eu quero com esse projeto de lei, é que se bote na internet os remédios 
que estão faltando e os remédios que tem nos postos de saúde, a pessoa às vezes vai 
num bairro, e lá no bairro ela pega a receita para pegar no posto de saúde central, e 
vem da sua casa, gasta vale transporte, já esta mal que não tem dinheiro para comprar 
o remédio, vem pegar o remédio e não tem o remédio, então lá no posto do bairro vai 
ter a lista com os remédios que tem em estoque e aqueles que não tem, são projetos 
simples mas que vão ajudar muito a população de nossa cidade, tenho certeza, peço a 
compreensão dos vereadores para que aprovem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir os projetos, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
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aprovação unânime, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima 
reunião ordinária a ser realizada no dia 01 de junho de 2009 às 18 horas e 45 minutos.   

 
 
 
 
 
          Vereador Leandro Adams                                         Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                      Secretária  
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