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Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de junho de 2009.............Ata 30 
 
 

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 29 de junho de 2009, convido o Vereador Erlei Vieira 
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 22 de junho de 2009, esta em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 22 de junho de 2009, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação por todos os presentes, convido a Senhora Secretária para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Expediente 29 de Junho de 2009. Convite da UPF, para participar do 1° 
Simpósio de Prevenção e Tratamento da Drogadição, a realizar-se 26 de junho. Convite 
da ASCAMAJA, para a Reunião Ordinária, a realizar-se 25 de julho. Convite da EMEF 
Eulália Vargas Albuquerque, para atividades no Quiosque da Praça de 30 de junho á 03 
de julho.  Of. 506 da Previdência Social, em resposta a OD 1.023. Convite da 
Assembléia Legislativa, para o II Seminário da Cana-de-açúcar, Álcool e Etanol, a 
realizar-se em 10 de agosto. Of. n° 073/2009 do Secretário Municipal da Fazenda de 
Carazinho, agradecendo pelo espaço cedido para o encontro dos dias 17 e 18 de junho.  
Of. da Fundescar, informando que foi encaminhada a esta casa documentos sobre a 
fundação. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
financeiros, no valor de R$ 4.203.554,60. Of. da Eletrocar, em resposta a OD 1.351/09. 
Of. da Jussara Biazus, em resposta a OD 1.260/09. Of. 2446 da Secretaria de 
Segurança Pública, em resposta a OD 1.242/09. Convite da AMAJA para a I Jornada de 
Assuntos Estratégicos Municipais, a realizar-se em 03 de julho. Convite da EMEF 
Presidente Getúlio Dornelles Vargas, para a abertura do projeto “Entre na onda do 
conhecimento e solte os seus pensamentos”, a realizar-se 03 de julho. Convite da 
ACIC, dos organizadores do projeto YACAMIM e do Ministério Público para participar 
do coquetel de lançamento da obra de Antônio Luiz Carbonari “Direito à Identidade e 
Cidadania”, a realizar-se no dia 02 de julho. Projeto de lei n° 074/2009 do Executivo 
Municipal, que autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do CAPSEM, 
no valor de R$ 9.000,000.  Projeto de lei n° 075/2009 do Executivo Municipal, que 
isenta o pagamento de taxas de inscrição para candidatos de baixa renda em concurso 
público municipal. Projeto de lei n° 076/2009 do Executivo Municipal, que suspende por 
seis meses a vigência dos artigos 9° e 10° da lei Municipal n° 4.365/92, e institui 
normas especificas de adequação. Projeto de lei n° 077/2009 do Executivo Municipal, 
que autoriza a concessão de auxílio financeiro a UACC. Projeto de lei n° 078/2009 do 
Executivo Municipal, que altera a redação do incido II do Art. 67, da lei Municipal n° 
6.652/07. Projeto de lei n° 079/2009 do Executivo Municipal, o qual revoga a lei 
Municipal n° 6.953/09. Projeto de lei n° 080/2009 do Executivo Municipal, que autoriza 
abertura do Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 644.650,00. 
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Projeto de lei n° 081/2009 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de Créditos 
Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 50.000,00; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
1403/728/09, recolhimento de entulhos verdes, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1404/729/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal para determinar ao 
setor competente para que realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e 
limpeza de bueiros na Rua Emilia Simon, no Bairro Dileta, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 1405/730/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providenciem a sinalização com placas 
no canteiro central localizado na AVENIDA FLORES DA CUNHA, nas proximidades do 
RESTAURANTE BORGHETTI, EMPRESA FENOSUL & EMPRESA MÁRIO 
ALLEBRANDT, eis que as placas que indicam o retorno em ambos os canteiros centrais 
(2) já não existem mais, indicando a permissão ou não dos retornos naquele trajeto, 
Vereador Paulino de Moura – PP; 1406/731/09, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao executivo 
municipal para determinar ao setor competente o imediato conserto do calçamento das 
ruas Mato Grosso e Ceara, no bairro Oriental, devido ao péssimo estado destas ruas e 
por ser corredor de ônibus, Vereador Rudinei Brombilla; 1407/732/09, o vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado oficio ao executivo municipal para determinar ao setor competente realizar 
limpeza e pintura em toda a extensão na rua Monte Alegre, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1408/733/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado oficio ao executivo municipal para determinar ao 
setor competente realizar reparos do calçamento em toda extensão da rua 15 de 
Novembro, bairro Central, Vereador Rudinei Brombilla; 1409/734/09, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado 
oficio ao executivo municipal para determinar ao setor competente para que realize 
melhorias no Distrito de São Bento, tais como sinalização, quebra-molas, abrigos de 
ônibus, limpeza e pintura da praça, Vereador Rudinei Brombilla; 1410/735/09, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja enviado oficio ao executivo municipal para viabilidade da contratação de um 
fisioterapeuta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1411/736/09, solicitamos ao executivo 
municipal que determine ao setor competente a realização de trabalhos de melhorias, 
tais como limpeza, capina e manutenção em  geral, nas praças localizadas nos bairros 
do município, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1412/737/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo em contato com o setor responsável, seja 
providenciada a restauração na pavimentação asfáltica na RUA VENÂNCIO AIRES, no 
centro da cidade, nas proximidades do EDIFICIO SOLAR DA PRAÇA, número 688, eis 
que o mencionado asfalto foi aberto para alguma infra-estrutura e até o momento não 
foi efetuado o conserto, o que está causando transtorno e desconforto aos motoristas 
em virtude do desnível do mesmo, naquela movimentada via pública, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 1413/738/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
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DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes (em grande 
volume) depositados na RUA PEDRO REHN, no Bairro OURO PRETO nas 
proximidades da EMEI SANTA ISABEL, eis que os mesmos foram depositados na rua e 
encontram-se atrapalhando o fluxo normal dos veículos, eis que esta via é bastante 
utilizada pelos pais que diariamente deixam seus filhos na mencionada Creche, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1414/739/09, para que determine a secretaria de 
obras que seja feita operação tapa buracos na rua Nodário Telles de Carvalho, bairro 
Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1415/740/09, para que determine a 
secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos na rua Guilherme Becon, no 
bairro Vila Rica, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1416/741/09, para que determine a 
secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos em frente à parada de ônibus 
da concessionária Martins Motos, na Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1417/742/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da Secretaria de Obras para realizar reperfilagem asfáltica na Rua Senador 
Salgado Filho, localizada no Bairro Conceição / São Jorge. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1418/743/09, Solicitando ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar operação tapa 
buracos na Rua Marechal Hermes a partir do nº. 402, localizada no Bairro Glória / 
Hípica. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1419/744/09, Solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de melhorias da rua e 
colocar no cronograma de pavimentação asfáltica ou ensaibramento a Rua Antônio 
Andreis, localizada no Bairro Princesa. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1420/745/09, Solicita para o setor competente que realize  trabalhos de colocação de 
meio fio na Rua Leonel Rocha  nas proximidades do  n° 642, pois em dia de chuva são 
vários os transtornos e prejuízos causados pela água que entra nos terrenos de toda a 
vizinhança. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1421/746/09, 
Solicita para o setor competente que realize a contratação de um médico 
endocrinologista, pois desde janeiro deste ano os pacientes com diabetes estão tendo 
que se deslocarem até Porto Alegre para receberem o atendimento da referida 
especialidade o que acaba congestionando o setor de transportes que já está 
sobrecarregado e pelo que nos consta são trinta e duas crianças que precisam de 
atendimento especializado, sendo que se tornaria mais econômico para o município a 
contratação de um médico especialista, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1422/747/09, 
Reiterando 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 Salvia – PDT; 1423/748/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que seja refeita a pintura no asfalto sinalizando as faixas de 
segurança na Av. Flores da Cunha, frente ao Posto Cavol. Tal reivindicação se faz 
necessária devido ao intenso fluxo de veículos e transeuntes que por ali circulam, 
proporcionando assim maior segurança, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1424/749/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine o Setor Competente que 



 4 

construa uma nova canalização na Rua Afonso Pena, frente ao n° 408, Mecânica 
Paulinho de propriedade do Sr. Paulo Roberto Graeff. Tal solicitação se faz necessária 
e com extrema urgência devido a um desmoronamento ocasionado por uma 
canalização que passa por baixo da moradia e da mecânica, no dia 22 de maio do 
corrente, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1425/730/09, REITERANDO: Solicitando a 
Secretaria de Obras, que efetue serviços de melhoria na rua Ipiranga em frente à 
residência de numero 821. Devido ao buraco existente, morador não tem acesso a sua 
garagem e providenciar uma vala e colocação de tubo, para escoamento da água da 
chuva, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1426/751/09, REITERANDO e Solicitando ao 
Departamento de Trânsito que seja realizado um levantamento para colocação de 
redutor de velocidade, tipo quebra mola e placas de sinalização, na rua Antonio Vargas, 
próximo ao nº817 bairro Loeff, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1427/752/09, 
solicitando que determine ao setor competente para que instale uma lixeira na rua 
Venâncio Aires, próximo ao numero 499, onde anteriormente já existia uma, agora o 
lixo é depositado no canteiro central, onde os cães e catadores abrem sacolas e o lixo 
fica espalhado pela rua, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1428/753/09, solicitando ao 
setor competente com maior brevidade possível a colocação de tubos na Avenida 
Pátria esquina com a rua Travessa Vitória, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1429/754/09, solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível uma 
operação tapa buracos na rua Silva Jardim, bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; requerimentos: 1430/292/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
solicitando a SANÇÃO do PROJETO DE LEI Nº 032/2001 – o qual Dispõe sobre o 
tempo de direção do motorista de caminhões e ônibus trafegando em rodovias, eis que 
o mesmo já foi aprovado pela Câmara Federal, bem como pelo Senado, estando 
aguardando a SANÇÃO do Presidente da República. (projeto em anexo). 
JUSTIFICATIVA: Cabe salientar que o projeto de lei ora mencionado prevê que após 
determinado tempo ao volante os motoristas de ônibus ou caminhões necessitam de 
repouso (descanso) para seguirem viagem. Tal projeto de lei com certeza se sair do 
papel quando SANCIONADA, publicada e regulamentada através do Presidente da 
República a mesma certamente surtirá efeitos para o grande número de acidentes de 
transito que têm como causa o cansaço exaustivo (condições físicas e resistência 
humana) dos motoristas que passam horas e horas ao volante, sem pararem para 
restabelecerem o cansaço humano. Ainda cabe ressaltar que tal proposta após ser LEI 
os Policiais Rodoviários farão a fiscalização dos respectivos veículos através dos 
tacógrafos que são equipamentos obrigatórios e com o auxilio destes poderão efetuar a 
fiscalização para coibir abusos ou infrações a Lei, que sem dúvida alguma propõem a 
prevenção (diminuição) aos altos índices de acidentes que são noticiados diariamente 
através dos meios de comunicação e ainda garantir melhores condições de trabalho a 
estes profissionais da estrada, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1431/293/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e 
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
da Sr. VALMIR THUMS, transcorrido no último dia 24 de junho.  Neste momento de 
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tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força 
de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de 
um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar 
muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares da inesquecível Sr 
VALMIR THUMS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido 
pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo 
pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Sr. 
VALMIR THUMS, transcorrido no último dia 24 de junho.  Neste momento de tristeza 
para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que 
necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia 
reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito 
especial em nossas lembranças. A todos os familiares da inesquecível Sr VALMIR 
THUMS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1432/294/09, Requer que seja enviado oficio a bancada do PSDB da 
Câmara dos Deputados solicitando para que manifestem seu apoio a PEC 047/2003 de 
autoria do Senador Antonio Carlos Valdares, cujo objeto é a inclusão no art 6° da 
Constituição Federal, do direito humano a alimentação adequada e saudável, onde se 
pretende o envolvimento de diversos setores sociais e políticos, considerando que este 
seria um ganho extraordinário ao Brasil, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1433/295/09, 
oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, 
Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja realizada revisão 
na iluminação pública localizada na RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, no Residencial 
Cantares e ainda na RUA SELBACH, eis que diversas luminárias apresentam defeitos e 
não estão funcionando, deixando as mencionadas ruas em parte as escuras, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1434/296/09, AUTORIZAR viagem à Brasília entre os dias 06 
a 09 de julho do corrente ano, para realizarem a entrega de diversos projetos de 
solicitação de recursos financeiros para o Município, audiência na Associação Nacional 
de Equoterapia ANDE-BRASIL, ainda visitar os Gabinetes da Bancada Gaúcha, entre 
outros, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador 
Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1435/297/09, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Excelentíssimo Presidente da República e aos Líderes de Bancada no Senado Federal, 
solicitando que intercedam junto a Mesa Diretora do Senado no sentido de incentivar o 
afastamento pelo menos temporário do atual Presidente José Sarney, em razão das 
denúncias de irregularidades que vem sendo divulgadas pela imprensa nos últimos 
dias, para que as mesmas possam ser investigadas, já que algumas delas envolvem a 
participação do senador. Acreditamos que o afastamento do Presidente do Senado é 
essencial para que a dignidade e a história pública desta instituição não venha a ser 
ainda mais abalada. O ato voluntário de solicitar o afastamento, de forma alguma, 
implicará em uma admissão de culpa ou de responsabilidade de atos que estão sendo 
denunciados pela imprensa, mas será sim, uma forma de evitar mais desgastes tanto 
do Poder Público como um todo, como por parte do Presidente da Casa, que é um ex-
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presidente do país e que tem uma história e um nome a zelar.Desde o inicio do ano, 
estamos acompanhando estarrecidos, todas as acusações de irregularidades 
divulgadas pela imprensa e que envolvem as duas casas do Congresso Nacional, e não 
podemos deixar de lamentar todos estes fatos que tem contribuído para destruir com a 
credibilidade da política em nosso país, infelizmente com isso todos são postos em um 
mesmo “saco” os bons pagam pelos maus e não há como culpar o povo por esse 
pensamento, pois depois de tudo que tem acontecido como é possível confiar em 
políticos? Mas não podemos ficar de braços cruzados, precisamos restaurar a 
confiança da população, permitindo que seja feita uma investigação a fundo, mostrando 
a população todos os envolvidos e exigindo para eles a punição adequada. Chega de 
convirmos com todas essas maracutaias, precisamos nos unir para dar um basta a isso 
tudo, como foi feito quando pintamos a cara e exigimos o impeachment do Presidente 
Fernando Collor de Mello. Sim, nobres Senadores, esta é uma situação insustentável, e 
como homem público sinto-me também machucado, magoado, triste, pois o Senado 
Federal, sempre foi para nós uma Casa respaldada pela dignidade e pelo respeito e 
agora está aí, na boca do povo, como um lugar qualquer, composto por pessoas que 
hoje são tão pouco confiáveis aos olhos da população brasileira. Antes que a situação 
piore, senhores, peçam ao Presidente que se afaste de suas funções, mesmo que 
temporariamente, e com uma investigação detalhada de todas estas irregularidades, 
possamos assim dar inicio a recuperação da credibilidade pública do Senado Federal, 
que merece sim, mais uma vez nosso voto de confiança, pois um povo sem Senado é 
um povo sem proteção, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1436/298/09, Solicita que seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento da Sr. VALMIR THUMS, transcorrido 
no último dia 24 de junho, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1437/299/09, A 
Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Senado Federal na pessoa do Senhor Presidente José Sarney, a Câmara 
dos Deputados na pessoa do Senhor Presidente Michel Temer e aos Líderes de 
Bancada da Câmara dos Deputados, requerendo as Vossas Excelências a derrubada 
do veto do Presidente Lula ao Projeto de Lei 01/2007 que obriga o governo a pagar aos 
aposentados e pensionistas a diferença entre os reajustes dados em 2006 ao salário 
mínimo, de 16,67%, e às pensões e aposentadorias do INSS, de 5,01%. Requerendo 
também que seja colocado em pauta para a votação na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei nº. 3299/2008, que extingue o uso do fator previdenciário como base 
para as aposentadorias, que já foi aprovada no Senado a proposta, ambos de autoria 
do Senador Paulo Paim. Trata-se de uma forma de cálculo que reduz o valor dos 
benefícios, no momento de sua concessão, de maneira inversamente proporcional à 
idade de aposentadoria do segurado. Ou seja, quanto menor a idade de aposentado, 
maior é o redutor e, assim, menor o valor do benefício. Tendo em vista, ser necessária 
a análise do veto pelos parlamentares. É importante essa pressão democrática para 
que seja dado um tratamento mais igualitário aos aposentados e pensionistas que 
buscam o cumprimento dos seus direitos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1438/300/09,Requerimento vereadora Sandra Citolin solicitando ao Poder Legislativo 
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de Carazinho que seja enviada a Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do 
Sul, na pessoa do Senhor Presidente Ivar Pavan e ao líder da bancada petista; 
Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a Senhora Secretária que interrompa a 
reunião, a leitura, porque estamos sem quorum na casa; Senhora Secretária, retome os 
trabalhos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 1438/300/09, A Vereadora abaixo 
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul na pessoa do Sr. Presidente Ivar Pavan e 
ao Líder da Bancada Petista na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, na pessoa do Sr. Deputado Elvino Bohn Gass, manifestando completo apoio pela 
promoção de seminários nos municípios da região para discutir o tema “Compras 
Públicas da Agricultura Familiar” com os pequenos agricultores do Estado frente a Lei 
nº. 11.947/2009 sancionada pelo Vice-presidente da República, José de Alencar, a qual 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica. A nova legislação representará um importante 
incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios, ao determinar que 
no mínimo 30% do total dos recursos financeiros repassados às Prefeituras pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação seja utilizado na aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente do setor para a merenda escolar. É um reforço significativo 
para os agricultores familiares, que terão estímulo para produzir e renda segura para 
receber. Sendo positivo para os estudantes, que vão consumir alimentos de qualidade 
cultivados no próprio município. A nova legislação também menciona que terão 
prioridade como fornecedores os assentamentos da reforma agrária, comunidades 
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, e a aquisição poderá ser realizada 
dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com 
os vigentes no mercado local e respeitando o controle de qualidade. A Lei fortalecerá os 
pequenos agricultores no país, será necessária organização por parte dos produtores 
no atendimento da demanda. Mais do que nunca, as cooperativas serão fundamentais 
para ordenar trabalho e produção, além de projetar o abastecimento das escolas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1439/301/09, A Vereadora abaixo assinado requer 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Valdemar Sjlender, requerendo junto a Vossa 
Senhoria para desenvolver projetos em forma de curso para redução de pena em 
parceria com os cursos de Estética, Enfermagem, Biomedicina, Assistência Social, 
Direito, com as apenadas do Presídio Estadual de Carazinho –PECAR. Em relação às 
presas do sistema fechado, começando com elas. Acredito que um trabalho social 
visando à saúde, a higiene pessoal, melhorias da auto-estima, a ressocialização das 
detentas e na posterior reintegração das mesmas no convívio social irá trazer imensos 
benefícios à recuperação das mesmas. Estas ações, certamente irão modificar a 
realidade do sistema penitenciário e uma vez que este trabalho lhes permita o 
aprendizado de novas atitudes cotidianas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1440/302/09, 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 
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pesar aos familiares do Sr. Valmir Thums pelo seu falecimento ocorrido na manhã do 
dia 24 de junho de 2009 no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.  Esposo e 
pai, em reconhecimento pelos mais de 30 anos dedicados a Polícia Civil. O agente era 
secretário da 28ª Delegacia Regional de Polícia de Carazinho, sendo assessor direto do 
Delegado Regional Luiz Fernando Pinto de Azevedo. “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. Valmir Thums, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1441/303/09, Solicita que seja oficiado ao 
Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa Senhor Leandro Adams, 
solicitando que seja confeccionados adesivos para complementar a campanha “CRACK 
NEM PENSAR”, pois o CRACK já se tornou uma epidemia que temos que tentar 
eliminar da nossa sociedade por isso devemos nos munir de todo e qualquer recurso 
que dispusermos, como o poder legislativo abraçou está causa contamos com sua 
colaboração, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1442/304/09, Solicita que  seja oficiado 
votos de profundo pesar a família do Sra. MARILENE INÊZ LINCK, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 29.06.2009, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1443/305/09, 
Solicita que oficiado votos de profundo pesar a família da jovem Grazieli da Rosa 
Metsdorf, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23.06.2009, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1444/306/09, Requer que seja enviado oficio ao Conselho Municipal de Trânsito 
para que autorize a instalação de redutores de velocidade (tipo quebra molas) na Av. 
Pátria entre as ruas Pedro Vargas e Ipiranga, por ser uma via de alta trafegabilidade, de 
veículos motores e de pedestres. Além disso, oferece acessibilidade ao Hospital de 
Caridade, Secretaria de Saúde e diversos bairros, e ainda especialmente por ser 
adjacência de escolas, com fluxos constantes de crianças e adolescentes, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 1445/307/09, Solicita que seja enviado ofício a Centrais Elétricas 
de Carazinho – ELETROCAR com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando relatório 
contábil do Setor de Contabilidade assinado pelo responsável técnico informando o que 
segue: Dívidas geradas por faturas oriundas do consumo de energia elétrica, afeta a 
Prédios Públicos da Administração Direta ou Indireta, bem como de qualquer pendência 
contábil existente entre a Eletrocar Sociedade de Economia Mista e o Município de 
Carazinho, suas autarquias, fundações. Período a ser informado, data de inicio 2002 
até a presente data, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1446/308/09, Requer que seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria da Justiça e do 
Desenvolvimento Social, na pessoa do Senhor Fernando Schüler, solicitando a 
nomeação de um novo Defensor Público para Carazinho, eis que atualmente as 03 
(três) Defensoras Públicas que aqui labutam, apesar do reconhecido esforço sobre-
humano, pelo elevado volume de serviço, não atendem JECível e JECRIM, deficiência 
essa que vem sendo suprida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, subseção de 
Carazinho, Vereador Eugenio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1447/309/09, Requer que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a 
Superintendência Regional da Policia Federal, do Rio Grande do Sul, na pessoa do 
Doutor Ildo Gasparetto, que providencie junto a Coordenação Geral de Policia de 
Repressão a Entorpecentes – CGPRE, um curso de treinamento e aperfeiçoamento, 
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aos profissionais que labutam no CAPSI – Centro de Atenção Psicossocial Infantil, de 
nosso município, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1448/310/09, Requer que seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Líder de Bancada do PTB, na 
Assembléia Legislativa, Deputado Iradir Peitroski e extensivo ao Deputado Abílio dos 
Santos, Deputado Aloísio Classmann, Deputado Cássia Carpes e o Deputado Luis 
Augusto Lara, para viabilizar junto ao Governo Estadual, a nomeação de um Defensor 
Público para Carazinho, eis que as 03 (três) Defensoras Públicas que aqui labutam, 
apesar do reconhecimento esforço sobre-humano, pelo elevado volume de serviço, não 
atendem JECível e JECRIM, deficiência essa que vem sendo suprida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, subseção de Carazinho, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1449/311/09, Requer que seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Sr. VALMIR THUMS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de 
junho, Vereador Eugenio Grandó – PTB; moções: 1450/246/09, Solicita que seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao Gerente da 
Caixa Econômica Federal de Carazinho, Sr. João Carlos Almeida, cumprimentando-os 
pela inauguração da nova sede, que realizou-se na noite do último dia 25 de junho, com 
a participação de centenas de pessoas entre autoridades e demais convidados que se 
fizeram presentes para abrilhantar ainda mais o evento, Vereador Felipe Salvia – PDT; 
1451/247/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. PAULO TIGRE – 
Presidente do SISTEMA FIERGS- SEBRAE / RS pela palestra realizada junto á 
Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho na 
data de 25 de junho, com o tema CENÁRIO DA ECONOMIA DIANTE DA CRISE 
MUNDIAL E OS RUMOS DA ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1452/248/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos 
ao Superintendente Regional da Caixa Federal Sr. RUBEN VALTER GRAMS, ao 
gerente da Caixa Federal Carazinho Sr. JOÃO  CARLOS DE ALMEIDA   e extensivo 
todos os funcionários pela inauguração  da nova  agencia da CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL ocorrido  no dia 25 de Junho de 2009, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1453/249/09, Ofício a Caixa Econômica Federal de Carazinho, na pessoa do Gerente 
Geral o Senhor João Carlos Silva de Almeida, enviando em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho os nossos cumprimentos pela recente inauguração da nova agencia 
desta instituição financeira, transcorrida no último dia 25 de junho, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1454/250/09, Ofício de cumprimentos as alunas Milene Schneider (1ª 
divisão), Graziele dos Santos (2ª divisão), Natália Mühl Castoldi (3ª divisão) e Jéssica 
Citron Muneroli (4ª divisão), ambas sagraram-se vencedoras no II º Concurso de 
Recitação de Poesia, na categoria erudita, evento este realizado no último final de 
semana no auditório do Colégio Nossa Senhora Aparecida, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 1455/251/09, Ofício ao Senhor Sérgio Rech, manifestando em nome do Poder 
Legislativo os nossos cumprimentos pela sua posse como novo Presidente do Lions 
Clube Glória, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1456/252/09, Solicita envio de oficio 
de cumprimentos e desejando votos de sucesso a Caixa Econômica Federal pela 
inauguração da nova sede, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1457/253/09, Solicita 
que seja enviado ofício parabenizando a Caixa Econômica Federal – Agência de 
Carazinho, na pessoa do Senhor Gerente Geral João Carlos Almeida, pela solenidade 
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de Inauguração de suas novas instalações da agência de Carazinho realizada no dia 25 
de junho de 2009, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1458/254/09, Solicita que seja 
enviado ofício parabenizando a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho - CDL, na 
pessoa do Senhor Presidente Leandro Jacson Walber, pela realização da solenidade 
da posse da nova Diretoria Executiva da CDL gestão 2009/2011 realizada no dia 27 de 
junho de 2009 nas dependências do Grêmio Aquático de Carazinho, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1459/255/09, Solicita que seja enviado ofício parabenizando a 
Universidade de Passo Fundo – UPF Campus Carazinho, na pessoa da Profa. Dra. 
Silvana Baumgarten – Coordenadora do 1º Simpósio de Prevenção e Tratamento da 
Drogadição, pela excelência na organização e sucesso do evento realizado no dia 26 
de junho de 2009 nas dependências do Auditório da Universidade Campus Carazinho, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1460/256/09, Solicita que seja enviado ofício 
parabenizando o Anestesista Sérgio Rech, assumindo a presidência do Lions Clube 
Centro gestão 2009/2010 no dia 24 de junho de 2009, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1461/257/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando 
nossos cumprimentos ao tenista Orlando da Luz, que sagrou-se campeão na categoria 
dupla livre B masculino e ainda na categoria livre 35 A, na Copa CTC Hermann de 
Tênis 2009, que aconteceu na cidade de Lajeado, no último final de semana. Tendo 
como companheiro JULIANO NARDI de Getúlio Vargas ambos representaram a altura o 
CLUBE COMERCIAL de nosso Município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1462/258/09, Solicita que seja enviado oficio cumprimentando ao Sr PERY SOMMER 
Diretor do Departamento de Indústria e Comércio em apoio pela sua intenção de fazer 
uma união operacional entre SENAI e CEMEP, oferecendo a comunidade carazinhense 
oportunidade de melhorar ainda mais a qualidade dos cursos oferecidos e também 
oferecer novos cursos à população, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1463/259/09, Requer 
que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministro da Fazenda 
Senhor Guido Mantega e ao Presidente Senhor Jose Inácio Lula da Silva, 
parabenizando o governo federal pelas novas medidas de combate à crise e ao 
estimulo ao crescimento com a redução das taxas de juros cobradas nos empréstimos 
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que continua no 
menor nível da história, Vereador Leandro Adams – PT; 1464/260/09, Solicita que seja 
enviado oficio de cumprimentos ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, na 
pessoa da Presidente a Deputada Estadual Sra. Zilá Breitenbach, parabenizando pela 
passagem dos 21 anos de fundação comemorado no dia 25 de junho, Vereador Gilnei 
Jarré - PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas, 
não teremos hoje o intervalo regimental, de acordo com o nosso regimento, na ultima 
sessão do mês temos a tribuna do povo, e hoje estão inscritos o presidente do bairro 
São Lucas, o Senhor Elias Alves e o representante do CPERGS, Isaura Salles, convido 
aos lideres de bancada; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, antes de o senhor chamar as pessoas que 
vão se pronunciar esta noite, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, para que 
vossa senhoria incluísse na pauta, um projeto de lei, que já que esta com os pareceres 
prontos, tanto parecer jurídico, quanto o parecer do IGAM, eu estou com o voto em 
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separado, pronto já, estive a tarde inteira, desde a uma e meia, aqui, fazendo esse 
parecer, nada mais justo, se esta pronto o projeto para ser votado, que vossa senhoria 
inclua, é um requerimento verbal meu, que eu gostaria que o senhor pedisse aprovação 
do plenário, ou a rejeição desse meu requerimento verbal; Presidente Vereador 
Leandro Adams; consulto a comissão a respeito do projeto; Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, só para esclarecimento, esse projeto encontra-se junto a minha 
pessoa, não junto à comissão, para uma analise, devido ao executivo municipal nos 
mandaram a informação somente às quatro horas da tarde, então por mais que o IGAM 
tenha o parecer pronto, a casa esta com o parecer pronto, me sinto no direito de poder 
analisar ele dentro do meu prazo regimental, e das minhas obrigações, muito obrigado; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; eu gostaria que esse requerimento fosse à votação, até porque 
situações parecidas com essa, o plenário ele é soberano, e o Vereador Gilnei Jarré, 
como vereador e como presidente da Comissão de Justiça e Finanças, ele já esta de 
posse desse projeto, esse projeto era para ser votado na segunda-feira passada, ele 
pediu a retirada desse projeto e não foi a votação, então os pareceres já foram dados 
pelo jurídico da casa, pelo IGAM,  e eu gostaria que o plenário tivesse a sua autônima 
respeitada no decidir o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, nem é mérito do 
projeto dele, ele fez um requerimento, onde ele solicita a essa casa, esse presidente 
que coloque em votação o requerimento dele, se esse requerimento for derrubado o 
projeto não vai a votação,  se o requerimento passar vai o projeto a votação, por 
gentileza Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; devido a 
discordância das partes, solicito ao jurídico da casa que venha até a mesa; colegas 
vereadores, conforme parecer jurídico da casa, o requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia não será colocado em votação; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, 
questão de ordem, eu gostaria, Senhor Presidente, eu gostaria; Vereador Gilnei Jarré; 
não esta discutindo nada, o que é isso; Vereador Felipe Sálvia; não estou discutindo, 
eu gostaria de fazer só um requerimento verbal, Jarré, tu não manda, Jarré, pelo amor 
de Deus, deixa eu falar, eu só gostaria senhor presidente, que esse parecer fosse 
escrito; Vereador Gilnei Jarré; suspende a reunião; Vereador Felipe Sálvia; 
suspende a reunião e dá um parecer por escrito; Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; esta falando duas vezes, não pode; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria 
que o parecer do jurídico fosse por escrito; Presidente Vereador Leandro Adams; 
cabe ao presidente zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como dos 
concedidos as comissões e ao prefeito; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; artigo 27 letra 
G; Vereador Paulino de Moura; então suspende a reunião, senhor presidente, pelo 
amor de Deus, o senhor suspende essa reunião, porque o senhor não é dono da 
Câmara de Vereadores, por gentileza o senhor suspenda porque nós vamos discutir 
isso ai, por gentileza eu apelo humildemente ao senhor; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; o senhor não 
manda na câmara; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de 
Moura, nós somos iguais, os dez vereadores, aqui não existe super-homem, aqui quem 
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manda é o nosso regimento; Vereador Paulino de Moura; o regimento também me 
faculta isso; Presidente Vereador Leandro Adams; e o nosso regimento esta claro, no 
artigo 156, cabe ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem; 
Vereador Paulino de Moura; mas isso não esta sendo soberano, senhor presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não sendo licito a qualquer vereador opor-se 
ou criticá-lo na reunião em que foi requerida; Vereador Paulino de Moura; não, eu vou 
entrar com um requerimento suspendendo essa reunião, o senhor não pode tomar essa 
decisão; Presidente Vereador Leandro Adams; peço aos lideres de bancada que 
recebam o presidente do Bairro São Lucas, o senhor Elias Alves; Senhor Elias Alves – 
Presidente da Associação dos moradores do Bairro São Lucas; primeiramente eu 
queria me apresentar, tem pessoas aqui que não me conhecem, para quem não me 
conhece eu sou o presidente da Associação dos moradores do Bairro São Lucas, meu 
boa noite a todos, quero agradecer aos vereadores e ao presidente da casa por nos dar 
a oportunidade, agradecer a imprensa que esta sendo fundamental na nossa questão, 
especialmente aos moradores do Bairro São Lucas que hoje aqui estão presentes para 
junto com seu representante, fazer não uma critica e nem uma calunia, nem nada disso, 
eu quero que os senhores entendam, é uma preocupação dos moradores do bairro São 
Lucas e arredores, esta sendo muito discutido, até quero parabenizar vossas 
excelências, senhores aqui, jurídico, pela ação, ficou muito bonito, e eu acho que é por 
ai que a gente tem que começar a combater as drogas, mas no meu ponto de vista e 
como todos os moradores do bairro São Lucas, como no geral em Carazinho, a gente 
vem de famílias pobres, trabalhadores, somos do interior, onde entendemos que 
combate a droga se começa desde o berço, a gente temos que ter uma oportunidade 
para nossos filhos, e eu queria parabenizar o Erlei,  nosso vereador, que esta entrando 
ai, entrou esse ano, pelo seu bom trabalho, só que gente esta meio, meio uma 
controvérsia a questão que foi divulgada ai na imprensa, o senhor Paulino a dona 
Sandra, também a gente viu umas reportagens onde citam o EMEI São Lucas para a 
instalação de um centro de recuperação, a gente não é contra, somos favoráveis a 
instalação, Carazinho necessita o mais breve possível de um centro de recuperação, 
mas o nosso bairro São Lucas, nós não temos, para os senhores terem um a idéia, 
senhores que são pais, aqui,  vão entender a nossa preocupação, nós não temos uma 
praça de esportes, nós não temos um colégio adequado para os nossos filhos, eles tem 
que atravessar em rodovias perigosas, proibida trafego de alunos, como os senhores 
mesmos sabem, a qualidade de vida do nosso bairro hoje, são de famílias humildes, 
mas muito dignas, e eu acho que a gente esta aqui para representar cada morador que 
lá mora, pedir a compreensão, a luta dos Senhores Vereadores, o nosso representante 
do prefeito municipal, o líder da bancada do prefeito, que olhe para o nosso bairro, 
comece a trazer coisas para os nossos filhos, para futuramente, senhor Erlei, Senhores 
Vereadores, nós não estar precisando recursos para criar centros de recuperações em 
Carazinho, porque ai, eu acho que é o primeiro nós ensinar nossos filhos o caminho 
certo e dá oportunidade a eles, esse é o primeiro passo, onde a associação dos 
moradores esta preocupada, então o que nós viemos reivindicar, o pedido nosso que a 
gente já fez, até agradecer o presidente da câmara que aceitou e recebeu de braços 
abertos os nossos pedidos, que nessa clinica, ex-clinica, hoje é a EMEI, se funcione um 
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colégio fundamental onde os pais possam acompanhar seus filhos ali, mais freqüentes 
junto com a escola, proteger melhor, porque vocês mesmos sabem que hoje a droga 
esta entrando dentro dos nossos colégios,  e ali, a gente como pais, estando próximos, 
nós podemos ajudar nossos professores, ali nós podemos ter uma área de lazer para 
os nossos filhos, que o nosso bairro não tem, nós podemos fazer um campo de futebol, 
que nós não temos, então eu acho que isso seria uma coisa muito interessante a ser 
pensada, e eu pretendo muitas vezes pedir oportunidade senhores aqui para vir debater 
essas questões, buscar o que é viável hoje para o nosso bairro, ninguém esta dizendo 
que esta clinica não é viável, é viável para Carazinho, mas para o nosso bairro nós 
temos prioridades muito mais importantes para preservar os nossos filhos para não 
entrarem na droga, então assim ,queremos agradecer a oportunidade, e outra questão 
que a gente esta discutindo muito dentro do nosso bairro é a questão do emprego, o 
nosso bairro é um bairro distante, a gente esta reivindicando vários projetos, estamos 
largando na câmara, como largamos na prefeitura, na secretaria de desenvolvimento, 
então pedimos aos senhores que hoje o Bairro São Lucas, não criticando o passado, 
mas hoje o bairro São Lucas tem um presidente que vai correr atrás, vai reivindicar os 
direitos dos moradores do bairro, e quantas vezes for preciso e vocês me derem 
oportunidade eu vos estar aqui batalhando e pedindo as cosias boas para o nosso 
bairro, eu acho que é um direito, nós não estamos aqui pedindo nada além do que o 
direito de cada cidadão carazinhense, e quero agradecer assim, a muitos bairros aqui 
foram citados pelos Senhores Vereadores, e o nosso bairro não foi citado, então os 
senhores, cada vereador que aqui hoje esta, ganharam voto no bairro São Lucas, então 
lembrem na hora de pedir alguma coisa do nosso bairro, levar alguma coisa boa para o 
nosso bairro, porque o nosso povo vai agradecer e vocês vão estar honrando com o 
compromisso que vocês assumiram no passado, na política, e eu agradeço, desculpem 
alguma coisa, e muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; em nome da 
casa do povo, quero parabenizar o presidente Elias pela sua luta incansável nas 
reivindicações do seu bairro, agora convido aos lideres de bancada que recebam a 
senhora Isaura Salles, representante do CPERGS; Professora Isaura Salles – 
Presidente do CPERGS 37º Núcleo - Carazinho; nossa saudação ao presidente da 
casa, Leandro Adams, vereadores da nossa cidade, e a todos os presentes, nós, nesse 
momento, agradecemos este espaço, para mais uma vez esclarecer e pedir apoio de 
todos os nossos vereadores na defesa da educação pública e dos nossos profissionais, 
é bem verdade, e nós temos orgulho de dizer que a educação, que a história da cultura, 
da educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi construída a partir da 
importância da educação do seu povo, considerando o humanismo, a democracia, a 
qualificação e a participação, é bem verdade também que nós temos o maior orgulho 
em dizer que o estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a implementar a gestão 
democrática, os planos de carreira para os educadores, e também financiar a educação 
publica, os 35% da receita, e as verbas, os repasses, diretamente para as escolas 
estaduais, nós queremos dizer também que o nosso plano dos educadores, dos 
professores, do magistério, dos funcionários, não existe nada que diga que eles não 
são atuais, porque os nossos planos, eles estão adequados a legislação, adequados a 
constituição federal, estadual, LDB e a lei do piso nacional, e que, o que a governadora 
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Ieda quer realmente é acabar com a democracia, com a gestão democrática, acabar 
com a carreira do magistério, é acabar com a escola publica e que nós estamos aqui 
não só para defender nosso plano de carreira não, nós estamos defendendo a escola 
publica para os filhos dos trabalhadores, isso eu quero pedir e apelar para os 
vereadores que se conscientizem disso, porque os filhos dos trabalhadores é que 
precisam hoje de uma educação publica, de uma educação publica de qualidade, é 
bem verdade que nós estamos atravessando momentos difíceis de ataque, desde que o 
governo assumiu, desde que o governo, a Yeda, Mariza assumiram, nós temos por 
vários ataques, enturmação, que isso foi no começo, nós temos passado por 
fechamento de escolas, coisas que jamais, a gente não tinha presenciado aqui no 
nosso estado, vários acontecimentos desagradáveis, onde os filhos dos trabalhadores, 
e esses dias me disseram, Isaura, mas aqui em Carazinho não tem isso, claro que não 
tem, mas Porto Alegre tem, Caxias tem, que estão estudando em containeres, então 
isso é um absurdo gente, nós não podemos admitir que os filhos dos nossos 
trabalhadores estejam dentro de umas latas que funciona como uma câmara fria no 
inverno e quando chega o verão ninguém suporta, é como uma sauna, então quando a 
gente diz que esse governo maltrata a educação, a gente não esta inventando e 
criando fatos novos, é tudo aquilo que esta estampado e a televisão esses dias mostrou 
também, então nós queremos apelar para os nossos vereadores, independente do 
partido político que estão hoje aqui, porque tem um compromisso com os seus eleitores 
e aqueles que têm compromisso com seus eleitores provavelmente vão defender sim a 
escola publica para os filhos dos trabalhadores, nós não estamos aqui só defendendo 
os nossos direitos, porque esse plano de carreira, a maior rasteira que já se viu de 
ataque aos educadores, retira os direitos dos educadores, um plano que simplesmente 
foi construído em um gabinete, o que esse governo fez hipotecou a história da 
educação, a nossa historia educacional ao banco mundial e ao ideário neoliberal, isso 
nós não podemos admitir gente, por isso a nossa luta,  e cada vez nós estamos 
recebendo, e isso é muito bom, dos pais, que estão nos apoiando, os conselhos 
escolares, porque a gestão democrática hoje, pena que a gente esta muito limitado, e 
eu logo vou encerrar, porque nós temos um vídeo para colocar, a gestão democrática 
gente, a escola publica chama os pais para construir, construir o projeto político 
pedagógico quando se questiona que tipo de homem nós queremos na nossa 
sociedade, e nós queremos um homem livre de preconceitos, um homem livre da 
massificação, nós queremos um ser capaz , e porque não, de transformar essa 
sociedade, tornando mais justa, é isso que nós queremos, alunos participativos, 
atuantes, nós não queremos alguém alienado que não participe, e hoje o projeto político 
pedagógico, ele proporciona isso, os pais constroem o projeto político pedagógico da 
sua escola, então não é só o plano de careira, não é só a carreira que vai ser acabada 
com essa história, o conceito de educação publica também a administração será outra, 
e isso nós não queremos, nós temos que defender os serviços públicos, a educação 
publica para os filhos dos trabalhadores, a saúde, a segurança, isso é muito importante 
para um povo, e nós evidentemente que temos, sempre defendemos, e esse governo 
que esta ai não tem legitimidade para mexer no nosso plano não, um governo que esta 
envolvido em denuncias de corrupção e agora, me parece que a nível nacional,  e nós 
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sempre fomos contra, e sempre defendemos sim, e por isso também nós estamos aqui 
pedindo uma CPI, porque acho que os nossos vereadores, pressionem os seus 
deputados, porque não, o povo merece uma explicação, nós queremos transparência, 
não é isso que todos nós queremos? E quem hoje foge de uma CPI, por quê? Não tem 
motivo, já aconteceu CPI em outros governos, se é inocente vai ser provado, mas eu 
acho que é importante isso, então a nós estamos aqui hoje pedindo o apoio de todos os 
vereadores, não é, na defesa do nosso plano de carreira, na defesa da educação 
publica; Presidente Vereador Leandro Adams; eu acho que nós não teremos mais 
tempo para o vídeo, quanto tempo é o vídeo? Professora Isaura Salles – Presidente 
do CPERGS 37º Núcleo - Carazinho; quantos minutos? Cinco? Pode ser? Presidente 
Vereador Leandro Adams; eu só quero comunicar à professora que na ultima sessão 
essa casa aprovou um requerimento de autoria da Vereadora Sandra Citolin de apoio 
ao CPERGS, então vamos assistir o vídeo; quero parabenizar a professora Isaura e 
solicitar ao Chico, diretor de expediente ou assessora de imprensa, que o apoio que ela 
veio buscar nessa casa foi aprovado já na ultima sessão, que providencie uma cópia 
para que ela leve em mãos, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação 
dos requerimentos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, 
eu gostaria que a vossa excelência fizesse se cumprir o regimento dessa casa, quando 
o artigo 32 diz: “quando o presidente se omitir ou exorbitar das funções que lhe são 
atribuídas neste regimento, qualquer vereador poderá reclamar sobre o fato, cabendo-
lhe o recurso do ato ao plenário, o presidente deverá cumprir a decisão soberana do 
plenário, sob pena de destituição”, eu gostaria, Senhor Presidente, que o senhor 
colocasse em votação o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, não o fazendo eu 
estou entrando com um requerimento solicitando a vossa excelência suspensão dessa 
reunião, eu gostaria que a vossa excelência se atesse a isso, o regimento interno no 
seu artigo 32 é bem claro quando ele diz, se eu não concordar com a decisão da vossa 
excelência, eu posso argüir para que o senhor tome uma decisão mais correta, mais 
justa possível, seria isso Senhor Presidente, eu já entregarei, se não assim o fizer, eu 
vou entregar um requerimento a vossa excelência pedindo a suspensão da reunião 
para que nós possamos tirar toda e qualquer duvida, ou eu vou entrar judicialmente 
contra vossa excelência, porque o senhor esta descumprindo o artigo 32, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura, o artigo 156 do 
nosso regimento é claro: “cabe ao presidente resolver soberanamente as questões de 
ordem, não sendo licito a qualquer vereador opor-se ou criticá-las na reunião em que 
forem requeridas”, isso já é matéria vencida e não será colocado em votação o 
requerimento verbal; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que vossa excelência 
cumprisse o regimento interno, eu tenho um requerimento aqui que eu quero que seja 
incluído na ordem do dia e que seja votado, eu estou pedindo a suspensão da reunião, 
porque no artigo 32 é bem claro, diz que a vossa excelência não pode tomar decisões, 
ou a consultoria jurídica dessa casa se posicione, eu gostaria que se cumprisse o artigo 
32; Presidente Vereador Leandro Adams; o jurídico da casa já se posicionou 
favorável ao presidente; Vereador Paulino de Moura; eu estou entrando agora, e todo 
e qualquer momento, o senhor leia isso, se o senhor não tem tempo, se o senhor não 
tem um tempo, o senhor leia, me cabe a mim argüir que a vossa excelência consulte 
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novamente ao consultor jurídico dessa casa, o senhor me perdoa, o senhor não esta 
cumprindo com o regimento interno; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do 
dia, passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos, moções e 
projetos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente, eu vou 
deixar registrado que a vossa excelência esta descumprindo o regimento interno, 
entrarei na justiça amanhã para que essa reunião seja nula, porque a vossa excelência 
não esta cumprindo com o regimento interno; Presidente Vereador Leandro Adams; 
será registrado vereador, questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente, Senhor Presidente, para essa reunião 
para nós tirar as duvidas, vamos conversar com os jurídicos, para que tem jurídico 
nesta casa? Vamos conversar, existe um requerimento meu, existe um requerimento do 
Paulino de Moura, e vossa senhoria parece que só olha para o lado da situação, eu não 
entendo, para essa reunião e ouça os vereadores, ouça essa casa jurídica; Vereador 
Gilnei Jarré; Senhor Presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; só para 
deixar bem claro, aconselho que os autores do requerimento entrem com um mandato 
de segurança, devido a esse projeto não estar dentro da casa, eu quero saber o que 
vocês vão votar se o projeto não esta na casa, o projeto esta comigo, e ponto final, 
entrem com um mandato de segurança contra a casa, ou contra o Vereador Gilnei 
Jarré, é isso ai Senhor Presidente; Vereador Paulino de Moura; leia o regimento que 
me da autonomia para qualquer hora eu questionar; Presidente Vereador Leandro 
Adams; ordem do dia; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, o Vereador 
Gilnei Jarré não é dono desse poder, o Vereador Gilnei Jarré não pode pegar projeto à 
hora e o dia que ele quiser e levar para casa e botar na gaveta, ele não pode, se 
cumpra o regimento, por gentileza, então suspenda essa reunião, Senhor Presidente e 
vamos conversar lá na sala de reuniões, Senhor Presidente, pelo amor de Deus, tenha 
o bom senso de suspender essa reunião, porque eu não acredito que a vossa 
excelência vai querer que isso vá parar na justiça, essa sessão, pelo amor de Deus eu 
imploro, suspenda essa reunião e vamos discutir junto com os jurídicos, se o jurídico 
tiver embasamento legal eu vou concordar, se não tiver, o Vereador Gilnei Jarré não é 
nada, a não ser um vereador igual a mim, um vereador com um mandato igual a mim, 
ele não pode esconder projeto, ele não pode guardar projeto, ele esta faltando com o 
respeito com essa casa, eu gostaria, pelo amor de Deus, Senhor Presidente, suspenda 
essa reunião e vamos discutir melhor esse assunto, onde nós podemos achar um 
denominador comum; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; 
Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, pedido para o Vereador Felipe Sálvia, 
nós há seis meses estamos trabalhando juntos na Comissão de Justiça desta casa e as 
coisas vem funcionando bem vereador, já aconteceu de outras vezes do Vereador 
Felipe Sálvia pedir vistas, não teve problema nenhum, eu acho que é um projeto que 
vai contar com o apoio de todos os vereadores, acho que vai ser uma votação unânime, 
favorável, eu peço para o Vereador Felipe Sálvia, não vamos prolongar a discussão, 
vamos manter a calma na casa e para o bem do bom funcionamento da comissão que 
vem funcionando até agora, vamos amenizar a nossa discussão, não quero fazer juízo 
de valor, mas a interpretação do regimento interno, acho que ela autoriza o Vereador 
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Gilnei Jarré a ficar com o projeto, como a Vereadora Sandra Citolin no projeto de 
votação no caso do gabinete da primeira dama, o fez, da mesma forma, então eu acho 
que um pedido que eu deixo, principalmente para o Vereador Felipe Sálvia, que a gente 
vem funcionando tão bem, a comissão, que a gente não quebre o trabalho de uma 
comissão que vem andando por uma briga que não vai levar a lugar nenhum, obrigado; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, não tem problema nenhum da minha 
parte, não tem problema nenhum, só que eu fiz um requerimento, e esse requerimento 
teria que ser votado, quanto a Comissão de Justiça, tem razão o vereador, vossa 
senhoria tem razão quando o senhor fala que nós nunca brigamos, nunca discutimos, 
mas acontece que hoje a tarde, já na semana passada aconteceu um fato, quanto ao 
projeto de extinção de um cargo, que foi criado, Senhor Presidente, para acabar com o 
roubo, não estou dizendo que há roubo hoje, não há, tenho certeza que não há, mas no 
caso Dagoberto, que a cidade inteira sabe, foi criado um cargo, e esse cargo eles 
queria extinguir, e vossa senhoria sabe disso, a mesa diretora queria extinguir esse 
cargo, e foi criado somente para ajudar a contadora, já naquele momento, naquela 
reunião passada, da Comissão de Justiça, eu discordei porque nas minhas costas, 
depois que acabou a reunião, botaram um projeto na pauta, quando na semana 
passada eu pedi para retirar o projeto e vossa senhoria retirou da pauta hoje, hoje pela 
tarde, e eu disse Vereador Eugênio Grandó para vossa senhoria, nós acertamos que se 
viesse o oficio do Prefeito dizendo que não ia mexer no projeto, este projeto iria à 
votação, o que me entristece é que na reunião se combina uma coisa, e vem 
acontecendo agora, de duas a três semanas pra cá, se combina uma coisa, e aqui se 
trata outra coisa, nós temos que ter cuidado, porque não existe essa do vereador botar 
o projeto, e dizer assim: “ o projeto é meu, ninguém bota a mão”, não existe, aqui 
ninguém é dono de nada, e vossa senhoria, tenho quase certeza  que teria que botar 
em votação esse meu requerimento, para acabar, ou senão me mostre, através de um 
oficio timbrado, assinado pela consultoria jurídica dessa casa, pelos advogados dessa 
casa, assinado, que eu não tenho razão, mas embasado em um artigo que diga que o 
plenário não é soberano para botar um requerimento em votação; Presidente 
Vereador Leandro Adams; solicito; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador 
Gilnei Jarré; só para deixar bem claro, que esse negócio de dá nas costas, isso é do 
senhor, não é de mim, o senhor tenha certeza que o senhor é acostumado, não é de 
hoje, de muito tempo fazer isso, faz favor de o senhor deixar eu terminar de falar; 
Vereador Felipe Sálvia; pode falar, não tem problema nenhum; Vereador Gilnei 
Jarré; nós já cansamos de acordar dentro da nossa sala lá, e o senhor vir aqui 
descumprir, palavra é para poucos, para poucos, eu sei disso, mas o senhor muitas 
vezes desvirtuou a sua palavra aqui, para deixar um pouquinho mais claro que quem 
combinou isso, quem tinha vontade de colocar esse projeto em votação era o senhor, 
quem inclusive o documento, o prefeito, eu acho que nem um pouquinho esta 
interessado com o projeto que não enviou à secretaria de educação o oficio, mas não 
me interessa, quando foi mandado, interessa que o prefeito não tinha vontade, certo? 
Então, acredito eu, que a nossa comissão, e eu estou no meu direito, eu não sou dono 
de projeto nenhum, bota em votação um projeto que não existe presidente; Presidente 
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Vereador Leandro Adams; eu solicito; Vereador Paulino de Moura;Senhor 
Presidente, questão de ordem, eu insisto novamente, Senhor Presidente que o senhor 
suspenda a reunião, eu vou ser um dos que se me convencerem eu vou votar contra o 
requerimento do Vereador Felipe Sálvia, mas o senhor tem que cumprir o regimento 
interno desta casa, tem que ir a votação o requerimento, se nós vamos ser contrários 
ou favoráveis, não tem problema nenhum, nem vou dar entrada no meu requerimento, 
mas pelo amor de Deus, o senhor suspenda a reunião, o jurídico da casa vai dar o 
parecer, e em cima do jurídico eu votarei contrario ao requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia, mas ele tem que ir a votação; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura, já é matéria vencida, não vai à votação o requerimento do Vereador 
Felipe Sálvia, e eu determino ao jurídico que emita esse parecer por escrito e entregue 
aos vereadores, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a Senhora Secretária para 
fazer a leitura do numero e autor do requerimento; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; requerimentos: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Estevão De 
Loreno – PP, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 
06 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 12 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 15 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 17 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 18 Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; nº 19 Vereador Eugênio Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; estão em discussão os requerimentos; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, comunidade aqui presente, presidente do Bairro São 
Lucas, a Isaura do CPERGS, imprensa escrita e falada, eu gostaria Senhor Presidente 
e colegas vereadores, eu estou solicitando, cabe a mim, a inclusão na ordem do dia, de 
um requerimento ao qual eu solicito ao senhor presidente, que atenda esse 
requerimento, eu gostaria que esse requerimento fosse à votação, porque eu gostaria 
de amanhã na parte da manhã, existe sim Vereador Gilnei Jarré, respeite os outros por 
gentileza, que eu sempre respeitei o senhor, eu gostaria que esse requerimento e o 
regimento interno me permite entrar em qualquer momento com um requerimento 
sendo autoria do vereador e se o plenário for soberano, porque se não der entrada 
neste requerimento, eu quero deixar registrado nos anais da casa, que eu estou 
entrando amanhã com um mandato de segurança contra essa câmara de vereadores, 
pela arbitrariedade do Senhor Presidente, porque esse presidente, a vossa excelência 
foi eleito por um colegiado com a maioria de cinco, seis vereadores, mas o senhor tem 
que representar os dez, o senhor não representa posição pessoal de ninguém aqui, e a 
vossa excelência esta tomando posições pessoais de grupo, vossa excelência não esta 
zelando pelo bem estar desse poder legislativo, nunca, nunca, até hoje, das 15 vezes 
que houve, a câmara de vereadores teve um presidente ditador,  um presidente 
descumpridor do regimento interno, e a vossa excelência esta descumprindo o 
regimento interno na sua integra, então eu gostaria muito que esse requerimento desse 
entrada na ordem do dia para depois ser votado, sendo dado entrada, os vereadores 
que assim conceberem de votar contrario, tem o seu direito, só quero que essa casa 
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cumpra com o seu dever de cumprir com o regimento interno e hoje ela não esta 
cumprindo, por quê? Porque há grupos e há interesses, como sempre houve na 
política, e sempre vai haver, mas hoje estão personalizando uma briga pessoal, e ai um 
projeto que a Isaura fala tão bonito, que é a educação, que é o conhecimento, não 
querem dar oportunidade das pessoas, as professoras, se qualificarem, buscarem 
conhecimento, fazerem um pós-graduado, então pelo amor de Deus, uma coisa 
simples, que o Vereador Gilnei Jarré já retirou esse projeto, já cumpriu com seus prazos 
regimentais, sabiamente ele mandou o projeto de volta para o prefeito, na sexta-feira, e 
o prefeito não pode mandar na sexta-feira a resposta, mandou hoje na parte da tarde a 
resposta dizendo, Senhores Vereadores, tomem a posição política que vocês quiserem, 
mas eu quero que o projeto seja mantido dessa forma, e ai chega aqui eles estão 
brigando para que o projeto não vá a votação, porque não querem que a administração 
venha a crescer, venha a fazer as coisas certas pelo município, se não querem que a 
educação seja um projeto de governo, o que querem? Querem que se construa clinica, 
que se construa fazenda, para ter mais e mais dependentes químicos, então pelo amor 
de Deus, eu pedi, implorei, e quero que a imprensa saiba, eu pedi para o senhor 
presidente dessa casa, vossa excelência suspender a reunião, porque eu acho que 
uma casa com dez pessoas, um pensando diferente, poderia haver um consenso em 
cima de pareceres jurídicos, e nós não teríamos esse desgaste, eu vou deixar bem 
claro, eu entrarei amanhã de manhã com um mandato de segurança suspendendo essa 
reunião, e se não aceitarem meu requerimento, e pedindo a destituição do presidente 
desta casa, pelo seu ato arbitrário, ato tomado, imposto, feito sobre vontade de 
algumas bandeiras, e ele não esta aqui para representar bandeira nenhuma, ele esta 
aqui para representar a comunidade, a sociedade, sim Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; somente para ajudar vereador, eu nunca tinha visto no meu 
longo tempo que estou aqui dentro, isso ai, quando o Vereador Gilnei Jarré fala que eu 
dou bola nas costas, não, eu às vezes brigo pelo certo, brigo pelo certo, quando eu vejo 
que a coisa é certa eu brigo, agora, falam por ai, e há informação, e o pessoal na 
cidade diz, que não é o Presidente Leandro que esta governando este poder hoje, é o 
Gilnei Jarré, não sei se é verdade, mas tudo mostra que é verdade; Vereador Paulino 
de Moura; é, eu concluindo, eu quero deixar bem claro, que o meu lado, meu lado é o 
regimento interno, eu não estou nem favorável ao Vereador Felipe Sálvia nem contrario 
ao Vereador Gilnei Jarré, eu quero que o regimento interno seja cumprido, e essa briga 
ela é gostosa e eu vou brigar, porque pela primeira vez, com conhecimento técnico, 
com conhecimento jurídico, eu vou sim fazer essa casa ser respeitada, e a vossa 
excelência, como presidente dessa casa não esta fazendo o nosso poder ser 
respeitado, que as pessoas não precisavam ouvir o que elas estão ouvindo hoje, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo, Vereador Erlei Vieira; 
Vereador Erlei Vieira; eu queria cumprimentar o senhor presidente, senhores 
vereadores e as pessoas que se encontram nessa casa, bom, eu queria fala r assim 
que essa briga ai para mim não é de todos, que eu até vou votar a favor sobre isso, eu 
já estou falando, então, eu queria, eu coloquei um requerimento para nós, a câmara 
municipal, lançar um adesivo, eu coloquei aqui, eu fiz um desenho mais ou menos que 
“Crack nem pensar”, mas nós todos juntos podemos sentar e mudar porque essa frase 
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aqui não vai ser da câmara, essa frase aqui é da RBS, e nós temos que fazer uma frase 
entende, também queria agradecer o Sr. Peri Sommer que vem unir o SENAI e o 
CEMEP e com essa união será possível captar mais recursos junto ao governo federal 
e estadual para a qualificação do povo de Carazinho e região, vejo nessa união a 
possibilidade de se ampliar as instalações do SENAI, o qual possui um excelente 
terreno atrás do João Mareck, onde que pode se abrigar a instalação deste projeto, 
grandioso projeto, onde que esse projeto conta com o apoio do presidente da FIERGS 
do SEBRAE , do estado e do Senhor Paulo Tigre, lá no hospital Operário, lá pode ser a 
clinica também, eu queria agradecer a presença da São Lucas, várias vezes me 
convidaram para ir lá, até na campanha eu fui casa por casa, falando da clinica, a 
primeira casa que eu fui, foi na casa, não sei se ele era presidente, o Senhor Elias, eu 
comentei com ele, que antes de abrir a creche lá, era um sonho meu, então eu queria 
dizer que jamais vocês ouviram eu falar alguma vez que eu ia fazer a clinica e tirar a 
creche de lá, eu acho que não, não é meu pensamento, eu já fui falar com vários 
deputados, e foi a primeira coisa que eu falo é o seguinte, primeiro lugar a creche, 
entende, e queria comentar assim, que eu jamais vou tirar a creche de lá, eu tenho um 
filha de três anos de idade, entendeu, agora surgiu mais um negócio hoje que pode ser 
no hospital operário, entende, que assim, como tem criança que há prevenção, nós 
estamos sofrendo um ataque de roubo, de tudo, de violência, batendo em pai e tudo, 
entende, eu queria falar para vocês que  o Hospital, aquele prédio lá é do hospital, não 
é do município, eu já ouvi falar essa semana até que vão abrir a ala psiquiátrica lá 
porque não querem abrir o hospital ali, então já esta tomando outro rumo, entendeu, 
então assim, a creche aqui do bairro Santo Antonio, ele já foi aberto para o pessoal da 
São Lucas, Santo Antonio e do meu bairro, São Pedro, já foi aberto isso ali, então eu já 
fiz meu projeto e vou correr atrás de solução, se o hospital ceder para a creche ou 
ceder para quem for vai ficar a creche lá, jamais eu pensei em tirar a creche de lá, só 
que eu só vejo comentário, comentário, mas ninguém veio falar comigo, quando eu fui 
na campanha eu falei para todo mundo que eu ia fazer lá, mas agora surgiu uma outra 
oportunidade, entende, e se não abrir uma solução da creche, não vai ser a clinica lá, 
queria pedir para o De Loreno ou para o Rudi, que hoje me procuraram duas mães, que 
no começo de janeiro, até no começo de janeiro, tipo ano passado, não estou falando 
de política, porque era o PSDB, porque é o  PP agora, eu estou falando que o ano 
passado tinha 32 mães que tem crianças diabéticas, de pâncreas e tireóides, que 
recebiam atendimento de psicóloga, medico, e de uma nutricionista, hoje não tem mais, 
elas tem que se dirigir a Porto Alegre, então eu pediria para o prefeito que ele 
contratasse um profissional em cima disso ai que é um endocrinologista, que 
contratasse para resolver esse problema aqui, antes ela consultavam uma vez por mês 
e tinham todos esses profissionais trabalhando com as crianças, que é de um a doze 
anos, hoje elas estão indo de três a três meses a Porto Alegre e não tem 
acompanhamento de Psicóloga e nem de um nutricionista, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Grandó; senhor presidente, 
senhores vereadores, senhora vereadora, publico em geral que se faz presente nesta 
noite nesta casa, gostaria de falar de um requerimento que eu entrei direcionado ao Dr. 
Ildo Gasparetto, da policia federal, primeiro eu quero dar parabéns ao presidente, quero 
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dar parabéns aos nove colegas, me incluo nos parabéns, a guerra do crack não é mais 
só do Alemão, a guerra do crack não é mais só do Erlei, a gente esta aqui discutindo, 
brigando, cada um com a sua posição, mas hoje a gente conseguiu se unir em torno de 
uma causa, eu acho que a casa esta de parabéns, as diferenças a gente resolve de 
outra forma, a gente conseguiu se unir para o bem da comunidade, cada um de uma 
forma, o Alemão buscando implementação da fazenda, o Erlei da clinica, o Grandó 
tentando trazer, que eu já tenho a confirmação, na verdade estou fazendo um 
requerimento para formalizar o meu pedido para a policia federal, mas já tenho a 
resposta, que vão enviar a Carazinho, um grupo de treinamento, inclusive será 
convidada a própria brigada militar a fazer parte desse treinamento com o pessoal da 
policia federal, quero pedir, eu tinha pedido para o Rudi, ele não esta presente, pedi 
para De Loreno, o projeto de lei que entrou, 076 para que nós possamos votar na 
próxima sessão, que é um projeto em questão do plano diretor do município, que fala 
das oficinas mecânicas, enfim, que o secretario do planejamento se fizesse presente na 
casa, não precisa vir no plenário, que ele venha até nós, explique o projeto, confesso 
para vocês tenho uma boa experiência, oito anos no jurídico da casa, dei uma lida 
rápida no projeto e tem umas duvidas, então gostaria que ele viesse até a casa, Rudi, 
havia pedido para o De Loreno,  que ele venha até a casa e explique para os dez 
vereadores para a gente não aprovar algo que venha prejudicar o emprego no nosso 
município, é o pedido que eu deixo, e deixo mais uma vez o pedido, vamos tentar 
acabar a sessão em paz hoje, sem briga, vamos levar a casa dentro da normalidade 
que for possível, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra 
Citolin, peço ao primeiro vice-presidente que assuma por alguns minutos os trabalhos; 
Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, senhores vereadores, publico presente, 
assessores, um cumprimento especial ao Senhor Elias, do bairro São Lucas, a minha 
colega Isaura, do 37º núcleo CPERGS/Sindicato, e dizer que eu também sou uma fiel 
escudeira para as creches, e o bairro São Lucas realmente é um bairro grande, que 
requer muitas melhorias, e tudo isso que o senhor colocou certamente é a posição 
dessa vereadora, sou a primeira defensora de creche porque também precisei quando 
tinha meus filhos pequenos e um espaço adequado que a gente possa deixá-los em 
primeiro lugar para a mãe é fundamental, em primeiro lugar a mãe sai para trabalhar, 
quando tem onde deixar seu filho e com quem deixar seu filho, a  clinica também é 
importante, mas certamente nenhum vereador aqui, ele vai fazer alguma coisa 
ensandecida sem conversar com a comunidade, isso que o senhor fez hoje, colocou 
essas preocupações da comunidade é isso que tem que fazer mesmo, e a cobrança 
que o senhor fez a todos os vereadores de fato foram muito cabíveis no momento, 
todos nós fomos em todos os bairros, pedir voto, e alguns voltaram, outros não, então 
isso também é importante, a minha colega Isaura, eu quero dizer que como educadora 
por 31 anos sempre, e ali estão outras colegas que já estão aposentadas, e que foram 
fieis, estão aqui hoje, buscando uma melhoria ainda da educação embora não estejam 
mais atuando em sala de aula, significa que os educadores estão realmente 
preocupados com a sua carreira, com a dignidade do seu trabalho, e com a qualidade 
pedagógica do que os alunos recebem como conhecimento com as aprendizagens, e 
isso tem que ser discutido sim, nós vivemos num pais democrático, num estado 
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democrático, num município democrático, a democracia é a base das nossa ações 
políticas e não políticas, o que a gente ouve, que tem que ter dialogo, então esse 
dialogo é que esta faltando, temos que dialogar, como fez o seu Elias, como fez hoje a 
Isaura, temos que dialogar também com a governadora, com a secretaria, com os 
nossos deputados, na assembléia legislativa, com os senadores, que estão lá no 
senado, na hora do voto, todo mundo precisa de todo mundo, agora na hora de fazer a 
diferença ai poucos fazem, também quero comentar sobre os requerimentos que eu 
entrei, um deles, que apóia a nova legislação para merenda escolar, para que saia dos 
pequenos produtores de cada região, de cada município, isso vai facilitar a 
intermediação, porque não terá intermediário, vai beneficiar os pequenos agricultores, 
além do que na minha compreensão vai melhorar e muito a qualidade da merenda 
escolar, então é um dinheiro publico, que ele é mantido para todas as escolas publicas, 
estaduais e municipais, de educação infantil, e ensino fundamental, deve ser 
preservado e deve ser melhorado, então esse apoio é muito importante, também um 
outro requerimento é para a sansão do presidente Lula que esta nas mãos dele a 
decisão para os aposentados, o calculo já esta feito, o país não vai quebrar, o senador 
Paim esteve aqui debatendo conosco, nós temos milhões de aposentados e pessoas 
prestes a se aposentar, onde não incluiria o fator previdenciário, e isso já tem um 
calculo previsto para essa aprovação, então é o pedido que a gente deixa aqui; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; devolvemos os trabalhos para o Presidente 
Vereador Leandro Adams; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
nos assistem nesta noite de hoje, entramos com alguns trabalhos que julgamos 
interessantes, alguns a pedidos de munícipes, outros porque entendemos e passamos 
o dia a dia no nosso município, fizemos um requerimento ao conselho municipal de 
transito, para com que autorize a instalação de redutores de velocidade na Avenida 
pátria, além dessa avenida e muitas outras ruas, estão se tornando pistas de corrida, e 
estamos vendo algumas atitudes do executivo municipal onde estão já colocando 
placas e espero que tenham o consentimento do conselho, porque estamos fazendo o 
tramite correto, legal, solicitando ao conselho para com que aprove, então é um apelo 
que a gente faz ao conselho e tomara que o conselho autorize e o executivo coloque, 
então é um dos trabalhos que a gente realiza que a gente vive esse dia a dia muito 
nessa avenida, também pedimos ao departamento de transito para que refaça as 
sinalizações das faixas de segurança, principalmente frente ao posto Cavol, onde ali 
tem um intenso fluxo de pessoas, atravessando a nossa avenida, também estivemos 
juntos a uma propriedade na rua Afonso Pena, na mecânica do Paulinho, Paulo Graeff, 
onde no dia 22 de maio, cedeu uma parte da moradia desse senhor, senhor este que 
esta com o imóvel alugado, e até no momento o município vem só de promessas, e não 
resolve o caso desse morador, então nós estamos solicitando por ter um pouquinho de 
conhecimento nessa área de obras com que seja feito uma nova canalização em frente, 
tirando essa canalização que hoje passa por baixo da moradia dele e atinge mais 
moradias adiante, para com que não aconteça daqui uns anos novamente o que 
aconteceu no dia 22 de maio, queremos deixar registrado também, a Dona Isaura do 
CPERGS que nós temos, com certeza, trabalhando juntos aos nossos deputados para 
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com que eles realmente aprovem uma boa proposta para os professores, e não para o 
CPERGS, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais 
vereador, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, depois do povo 
assistir os debates acalorados, mas é assim mesmo gente, faz parte, se fosse para nós só 
apertar as mãos aqui e dizer amem, daí não precisava ter oposição e nem situação, por isso 
que tem partidos, um diferente do outro, para discutirem, senhor presidente eu há tempos 
venho brigando, peleando, já no governo passado, para que a eletrocar coloque um posto 
avançado, um escritório, para as pessoas que tem corte de luz, querem pedir uma segunda via, 
então botar um escritório aqui no centro, para as pessoas do bairro que querem ir até a 
eletrocar, não precisem ir até a Pátria, e sim ficar aqui no centro, e pedi umas três vezes esse 
ano e hoje recebi um oficio dizendo que a eletrocar vai colocar no antigo museu o escritório da 
eletrocar, um posto avançado, então essa casa ganha com isso, não é somente o Vereador 
Felipe Sálvia, que esse requerimento passou por unanimidade por todos os vereadores, isso 
que é importante, nós temos que brigar para as coisas acontecerem, dizia minha colega, 
Vereadora Sandra Citolin, sobre o fator previdenciário, que eu tenho brigado, e vossa senhoria 
é testemunha, que eu tenho brigado mesmo, porque eu acho que o aposentado tem que 
receber conforme o aumento do salário mínimo, quanto mais ele precisa, o aposentado, quando 
ele se aposenta, quando ele vem lidar com doença, é que o governo começa a tirar, se 
aposenta com seis salários mínimos, passa dois anos esta ganhando dois, um e meio salário, 
que vai definhando o salário, e o governo do Lula, me empresta dez milhões para o FMI, esta 
sobrando dinheiro em caixa, esta sobrando, porque empresta, nós estamos numa situação 
calamitosa no pais, não é, passando necessidade, se tem dinheiro para emprestar para o FMI, 
então tem dinheiro para dar para os aposentados, quanto a situação dos professores do 
CPERGS, nunca gente, senhores vereadores, eu sou um político antigo, e eu nunca vi um 
governador machucar tanto o professor, agora vem com esse plano, para reformar o plano de 
carreira, mas isso é embuste gente, e não adianta me dizer que não , que se pegou dinheiro 
emprestado, quem emprestou impõe metas, para aquele dinheiro emprestado, então se o 
professor não brigar, e tem que brigar, vai perder, e eu tenho certeza, Isaura, que tu pode 
contar com todos os vereadores desta casa, nós somos sensíveis a briga dos professores, e 
sendo dos professores é do CPERGS, que o CPERGS pertence aos professores, e vice versa, 
Jarré, vossa senhoria tem razão quando fala na Afonso Pena, do Paulinho Graeff, eu gostaria 
de pedir para o líder do governo para que intercedesse, caiu, acho que três metros por cinco 
metros de fundura, mas caiu a sala inteira para um buraco para dentro, e ali tem família 
morando, e aconteceu dia 22 de maio, então eu peço para o Rudi que  leve ao prefeito Aylton 
para arrumar isso ai, porque não é somente à casa do Paulinho Graeff, também são duas casas 
para baixo ali, eu entrei com o mesmo pedido teu na noite de hoje, e nós temos que brigar pelas 
coisas que estão mal  arregladas, no mais senhor presidente, fiquei sentido também, tenho que 
dizer senão não é o meu feitio esconder as coisas que não são do meu agrado, porque nunca 
nessa casa um requerimento, pedido de um requerimento para incluir, nunca foi negado, na 
noite de hoje foi negado, eu saio desta casa hoje triste, abalado, porque o requerimento de 
minha pessoa não foi, os pareceres Vereador Paulino de Moura, estão prontos, então para que 
não botar em votação? O que tem por trás disso ai, para não botar? Será que é uma 
perseguição para o governo Aylton? Eu já disse, vou dizer mais uma vez, deixa o homem 
trabalhar, arresem entrou na prefeitura, querem fiscalizar, de um tempo do homem se adequar, 
sentar na cadeira para poder adequar, pegaram a saúde quebrada, eu se fosse o Aylton gente, 
eu pedia a falência do CMPP, eu se fosse o Aylton eu pedia a falência do CMPP, porque 
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entregaram quebrado aquilo lá, o pobre do homem esta se virando agora, para arrumar aquilo 
lá, que não arruma, não arruma, porque esta quebrado de um jeito que não tem conserto, era 
isso senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, senhora secretaria, demais colegas, a 
platéia que esta nos escutando hoje, entrei com um requerimento pedindo um apoio a bancada 
do PSDB, bem como o apoio de todos vocês, a PEC 047/2003, de autoria do senador Antonio 
Carlos Valadares do PSB do Sergipe, essa PEC ela pede que entre, modifica o artigo 6º que vai 
incluir alimentação como um direito social, não contempla na redação original alimentação, 
então eu estou fazendo esse pedido a vocês, que entrem, podem usar nosso gabinete, pode 
acessar pela internet para que quanto mais a gente assinar, mais assinaturas tivermos, maior 
brevidade vamos conseguir aprovar isso, porque é para 16 de outubro de 2009, em que a data 
que se comemora o dia mundial da alimentação, o Vereador Gilnei Jarré entrou com um pedido  
com relação aos redutores de velocidade na avenida Pátria, já no inicio do ano eu tinha pedido, 
após aquele posto de combustível da Pátria ali, que é o Latina, não é? Para que se colocasse 
com os redutores porque ali tem um colégio, e ali o pessoal anda muito rápido mesmo, então eu 
havia solicitado, colocaram umas faixas de segurança, mas o interessante seria realmente 
colocar uns redutores, o pessoal usa aquilo principalmente à noite, por incrível que pareça, 
acham que aquilo é uma pista de corrida, tem o hospital, e começam a correr bastante, também 
eu tinha feito uma solicitação uns meses atrás para que se trocasse aquela parada de ônibus 
na frente do hospital ali, na frente da praça, que fosse um pouco mais para a frente, porque 
quem faz o retorno em direção ao centro e tem ônibus parado ali, não consegue fazer, então 
atrapalha todo transito ali, eu já tinha feito uma solicitação, acho importante o Elias da São 
Lucas, na campanha realmente a gente foi lá, fomos também na Sandri, pedir melhorias para 
aqueles que são bairros esquecidos, eles tem que ser mais atendidos pessoal, o CPERGS 
também, acho que a gente, como o Gilnei falou, a gente tem que dar o apoio aos vereadores, 
os deputados, todo mundo entre em ação para que seja aprovado uma coisa correta, 
presidente, era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
se manifestem, aprovado por todos os presentes, moções, convido a senhora secretaria para 
fazer a leitura; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; do numero e autor das moções; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que a vossa 
excelência dissesse se o requerimento do Vereador Paulino de Moura foi aceito ou não; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não foi aceito Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; obrigado; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla - 
PP; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 08 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 12 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 13 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 14 Vereador Leandro Adams – PT: nº 15 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, 
não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovação unânime, projetos, peço para a 
senhora secretaria que proceda a leitura do numero, ementa e autor do projeto, bem como o 
parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; relatório nº 
006/2009. autoria legislativo municipal. Ementa: relatório de execução orçamentária maio/2009. 
foi encaminhado o presente relatório de execução orçamentária, balancete contábil e o 
balancete da despesa, bem como conciliação bancaria relativa ao mês de maio de 2009 para a 
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comissão de controle financeiro e orçamentário, após analise do referido relatório esta 
comissão que o mesmo esta em conformidade com as normas técnicas da contabilidade 
publica, solicitando ao plenário desta casa a aprovação deste parecer; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não 
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o 
projeto com o parecer já aprovado, não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovação 
unânime, queremos agradecer as pessoas; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, 
eu gostaria de pedir a vossa excelência, eu me inscrevi em explicações pessoais, a jovem não 
esta com o livro ali, mas eu me considero inscrito, porque antes de ser votado o projeto eu pedi 
para mim me inscrever em explicações pessoais, então eu gostaria que a vossa excelência 
deferisse e eu assinarei o livro; Presidente Vereador Leandro Adams; correto vereador; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui 
presente, me entristece muito eu estar aqui para falar do descabido, da atitude da vossa 
excelência então presidente desse poder legislativo ao qual tomou algumas decisões arbitrarias 
juntamente com sua mesa diretora, porque o ato tomado por vossa excelência é um ato que 
estará representando, ou estará representado com a mesa diretora, eu quero pedir a vossa 
excelência que me de a copia na integra da reunião de hoje, se possível ainda na manhã de 
amanhã, porque eu estou, eu quero a copia da ata, mas transcrita na fita, eu não quero a ata 
assim transcrita no papel, porque amanha de manhã, no Maximo amanha de tarde eu estarei 
entrando com um mandato de segurança contra a câmara de vereadores do meu município ao 
qual eu estou aqui três anos e meio como vereador, então estou em três mandatos e meio, e eu 
nunca vi, coisas absurdas que aconteceram hoje, comunidade, entenda a posição desse 
vereador, foi feito um requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia, solicitando ao senhor 
presidente que incluísse na ordem do dia um projeto de lei, ele poderia votar o requerimento 
porque é atribuição  do vereador pedir a inclusão na ordem do dia de um requerimento, poderia 
votar, passar o requerimento ou não, e ai sim ele discutir no mérito do projeto, porque o projeto 
não estava sendo discutido o mérito dele, se tinha parecer, se não tinha, se deveria entrar na 
ordem do dia ou não deveria, tinha um requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia e o 
presidente, ditatorialmente disse que não, que não vai aceitar, e o regimento é claro, ele diz que 
você como vereador eleito por uma comunidade do município de Carazinho tem essa facultativa 
de usar esse regimento interno, então senhor presidente, vossa excelência esta a denegrir a 
imagem do poder legislativo, porque eu entendo que a decisão que a vossa excelência tomou 
foi uma decisão arbitrária, e sendo arbitrária, e a comunidade que esta ai desse o principio esta 
vendo que até agora, não houve o parecer da consultoria jurídica dessa casa, e uma hora, já 
esta terminado a reunião, então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não vou conceber, 
não vou ficar calado, e não vou parar, porque eu entendo que não pode acontecer o que esta 
acontecendo no poder legislativo, senão nós vamos nos amarrar as mãos e vamos dizer amem 
a tudo e qualquer coisa que o presidente dessa casa toma, ele sai ai pelos botecos do 
município de Carazinho dizendo que esta moralizando a câmara, esta botando a câmara em 
ordem, se isso é ordem, vocês me perdoem, eu preciso dizer a vossa excelência precisa ouvir, 
se isso é ordem, então o que é desordem, se você não cumpre o regimento interno, se você 
não faz cumprir com as decisões do plenário dente, Vereador Adroaldo, ex-vereador dessa 
casa, você foi um lutador para o cumprimento desse regimento e ai você não cumpre, porque 
eu não vou discutir nem o mérito do projeto, eu até disse, se ele suspendesse a reunião eu 
votaria contra o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, para não passar para o projeto ir outro 
dia a votação, mas nem isso ele aceitou, nem isso ele quis, então ele tomou a decisão por 
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conta e risco dele, e eu vou entrar com um mandato de segurança para suspender essa 
reunião, então eu deixo claro, eu gostaria que a vossa excelência, e ai eu não vou dizer que sim 
nem que não, porque eu não consegui ler o regimento interno, que a vossa excelência me de a 
cópia na sua integra de toda essa reunião que amanhã eu estarei entrando com um mandato 
de segurança para suspender essa reunião, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
queremos agradecer as pessoas que nos prestigiaram na noite de hoje, pedir uma atenção 
especial da imprensa que nos ajude na campanha Carazinho contra o crack, 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 06 de julho de 2009 às 18 horas e 45 minutos.   
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