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Ata Reunião Ordinária 19 de julho de 2010......Ata 32 
 
 
 
 
 

Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Carazinho do dia 19 de julho de 2010. Convido a Senhora 
Vereadora Sandra Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos 
se posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 12 de julho de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária 
do dia 12 de julho de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, 
aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente 
da presente reunião. Secretário Vereador Elbio Esteve; expediente 19 de julho de 
2010. Ofício do Vereador Felipe Sálvia, solicitando retirada do Projeto de Lei nº 
026/10 de sua própria autoria; Ofício 590/10 da Caixa Econômica Federal, 
informando liberação para saque efetuadas para o município no valor de R$ 
98.200,00 (noventa e oito mil e duzentos reais); Convite do Grupo Técnico Gestor 
Municipal de Prevenção da Violência (GTGM), para participar da apresentação do 
diagnóstico do Programa Prevenção a Violência, a realizar-se dia 21 de julho; Edital 
06/10 da ASCAMAJA, convocando para reunião ordinária a realizar-se dia 30 de 
julho; Oficio 09/10 do PROCON de Carazinho, em resposta a OD 1.443/10; Oficio 
580/10 da Delegacia de Policia de Carazinho, em resposta a OD 1.219/10; 
Solicitação do Presidente do Bairro Princesa, para fazer uso da Tribuna do Povo, no 
dia 26 de julho; Convite ao Presidente da Casa, para ser jurado no concurso ‘Miss 
Ecologia Rio Grande do Sul 2011’, realizado no dia 16 de julho; Telegrama do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
124.461,26 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e 
seis centavos); Oficio 073/10 do PreviCarazinho, encaminhando parecer para ser 
anexado ao Projeto de Lei 079/10; Oficio 1.477/10 da Assembléia Legislativa, 
informando entrega ao presidente desta casa do Diploma de Mérito Parlamentar, no 
dia 04 de agosto; Convite da Assembléia Legislativa, dirigido ao presidente desta 
casa, para participar do III Congresso Brasileiro do Municipalismo, da IV Jornada 
Nacional de Processo Civil e do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral; Informativo 
do Instituto Municipalizar, acerca do III Congresso Brasileiro do Municipalismo e 
entrega do Diploma do Mérito Parlamentar; Solicitação do líder do Campeonato 
Gaúcho de Ciclismo, Everson Assis Camilo, para fazer uso da Tribuna do Povo; 
Oficio 039/10 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Carazinho, informando que está transcorrendo o processo de eleição para 
Conselheiro Tutelar, conforme Lei Municipal nº 5.444/00; Oficio 1.521/10 do 
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Executivo Municipal, em resposta a OP 130/10; Oficio 1.52/10 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 134/10; Projeto de Lei de autoria do Vereador Rudinei 
Brombilla, o qual estabelece normas especiais para funcionamento dos bares e 
similares, com relação a freqüência de menores; Oficio 153/10 do Executivo 
Municipal, encaminhando Projeto de Lei nº 093/10, o qual cria vagas de cargo no 
Quadro de Pessoal Efetivo do Município constante na Lei Municipal nº 7.088/09; 
Oficio 154/10 do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 094/10, o qual 
autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2010; Oficio 155/10 do 
Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 095/10, o qual autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2010; Oficio 156/10 do Executivo 
Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 096/10, o qual altera meta nas Leis 
Municipais nº 7.017 – PPA/2010/2013 e nº 7.068 – LDO/2010 e autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2010; Oficio 157/10 do Executivo Municipal 
encaminhando Projeto de Lei nº 097/10, o qual autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2010; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: 1429/227/10; O vereador 
abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de lido e deliberado em 
plenário, seja encaminhado ofício ao Gerente da Unidade local da Companhia 
Riograndense de Saneamento – CORSAN de Carazinho, Sr Ermógenes Bodanese, 
solicitando com a maior brevidade possível a instalação de rede de água na Rua 
Arthur J. Arnold, no bairro Floresta, pois a referida via pública possui apenas um 
ramal e existe a possibilidade dessa receber pavimentação, motivo pelo qual 
solicitamos que seja contemplada com nova ramificação, desde já agradecemos. 
Vereador Marcos Soares – PTB; 1430/228/10; O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após lido em plenário e deferida pela presidência, seja 
consignado em ata e oficiado os familiares votos de profundo pesar em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento da Sra. Gelma Ramos de 
Quadros. Nesse momento de tristeza para os familiares e 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 Gelma Ramos de Quadros, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1431/229/10; O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois 
de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Motivo da retirada dos redutores físicos de 
velocidade nas proximidades do nº 12 na Estrada Velha de São Bento. Justificativa: 
A colocação destes redutores foi uma solicitação dos moradores da estrada, 
preocupados com a segurança, assim sendo se estes foram colocados deve haver 
uma justificativa para sua retirada. Desta forma, os mesmos narraram sua retirada e 
pedem novamente que sejam tomadas medidas urgentes para diminuir a velocidade 
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dos veículos que passam no local. Os moradores estão solicitando adoção de 
medidas, no sentido de proceder à implantação de redutores físicos de velocidade 
no local, ou outras formas de redução de velocidade, uma vez que o transito tem 
sido perigoso principalmente dado o fluxo de veículos que trafegam em alta 
velocidade e colocam em risco a segurança dos cidadãos. Vereador Leandro 
Adams – PT; 1432/230/10; O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que logo após submetido ao plenário, seja enviado ofício ao Sr Albano Kayser, 
Diretor Presidente da ELETROCAR de nosso município, solicitando que seja feito 
um levantamento na iluminação pública da Praça do Bairro Ouro Preto, bem como 
estudar a viabilidade em disponibilizar iluminação necessária para referida praça. 
Justifica-se a necessidade, pois quanto maior a iluminação pública, melhor é a 
segurança dos moradores e usuários do bairro. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1433/231/10; O vereador abaixo subscrito requer na forma regimental, que depois 
de ouvido o plenário e com aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Diretor Presidente da ELETROCAR, solicitando 
providencias com relação a uma queda de tensão que vem ocorrendo a 
aproximadamente dois meses no final da tarde na baixada do bairro Esperança, 
proximidade da antiga olaria do Chico Lermen até a entrada do bairro Nova Ouro 
Preto depois do pontilhão. Em torno de 500 residências estão sendo atingidas por 
este problema, as residências ficam com luz em meia fase, ocorrendo risco de terem 
seus eletrodomésticos queimados, vindo com isso a terem prejuízos com gastos de 
reparos. Já entramos em contato com o Diretor Técnico da empresa buscando 
resolver o problema com a maior brevidade possível. Os moradores nos procuram a 
toda semana sem entender o motivo de tanta demora, pois é um problema que 
causa danos, transtornos e aborrecimentos principalmente pelo fato de que são 
consumidores e nada mais justo do que receberem em perfeitas condições o 
produto pelo qual estão pagando. Esperamos que esta empresa que pertence ao 
povo de Carazinho possa disponibilizar a atenção necessária visando resolver este 
problema com a maior brevidade possível, pois os moradores não merecem esta 
falta de atenção. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1434/232/10; O vereador abaixo 
subscrito requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1- Seja 
informada a forma de contratação da ginecologista que presta serviços junto ao 
Centro de Especialidades Médicas; 2- Cópia do documento ou contrato que rege a 
contratação da ginecologista; 3- Seja informado a carga horária e turno que a 
mesma exerce junto ao Centro de Especialidades Médicas; 4- Qual o valor pago 
mensalmente a referida ginecologista e enviar cópia dos últimos cinco contra-
cheques; 5- Cópia do ponto da referida ginecologista. Justificativa: Averiguar 
denuncias de possíveis irregularidades na contratação bem como o não 
cumprimento da carga horária da contratada, eis que se limita ao atendimento de 
cinco consultas dia. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; indicações: 1404/861/10; O 
vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário e deferida pela 
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presidência na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável para tal, seja 
realizada a restauração da rotula localizada na Avenida Flores da Cunha com a Rua 
Dr Eurico Araújo eis que a mesma sofreu colisão e necessita ser reconstruída. 
Vereador Marcos Soares - PTB; 1405/862/10; O vereador abaixo assinado solicita 
que após lido em plenário e deferida pela presidência na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao 
setor responsável para tal, providencie a recolocação da lixeira localizada na 
Avenida Flores da Cunha em frente ao nº 1.954 no Centro da cidade, eis que no 
local existe apenas o suporte, necessitando ser disponibilizado outra lixeira para a 
população carazinhense. Vereador Marcos Soares – PTB; 1406/863/10; O vereador 
abaixo assinado solicita que após lido em plenário e deferida pela presidência na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o 
Departamento Municipal de Trânsito providencie a recolocação das placas de 
sinalização na Avenida Flores da Cunha, nos canteiros centrais em frente aos 
números 4.430 e 4.586 no Bairro Borghetti. Em virtude de que somente o suporte 
das mesmas encontram-se nos locais acima citados, ficando os motoristas sem 
orientação quanto a permissão ou não de retorno. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1407/864/10; O vereador abaixo assinado solicita que após lido em plenário e 
deferida pela presidência na forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que tão logo o tempo permita a Secretaria Municipal 
de Obras providencie a operação de tapa buracos na Rua Siqueira Campos, no 
bairro Vila Rica, em virtude de que a mesma necessita de tais melhorias, pois 
encontra-se em situação precária de trafegabilidade. Vereador Marcos Soares – 
PTB; 1408/865/10; Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua 
Eugenio Weidlich no bairro Floresta. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1409/866/10; 
Solicita ao Executivo Municipal para que efetue calçamento na Rua Almirante 
Tamandaré, entre as ruas Charrua e Carlos Michelini, bairro Princesa. Pois se trata 
de apenas uma quadra onde o calçamento ainda não foi feito. Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1410/867/10; Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente para que realize recapeamento asfáltico na Rua Luis Guanella. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1411/868/10; O vereador abaixo assinado solicita 
que após lido em plenário e deferido na forma regimental pela presidência da casa, 
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor responsável 
providencie a elaboração de projetos de pavimentação entre as ruas Arthur J. 
Arnold, Caçapava entre Eugenio Weidlich e Cuiabá, Cuiabá entre Caçapava e 
Gervásio Leite, Fortaleza entre José Biachi e Santos Dumond, Anita Matiotti Audino 
entre Travessa Vitória e Carlos Afonso Fênix. Vereador Marcos Soares – PTB; 
1412/869/10; Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação 
tapa buracos na baixada da Rua Bernardo Paz. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1413/870/10; Para que determine ao setor competente que seja feita a manutenção 
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dos brinquedos existentes nas praças as quais os possuem. Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1414/871/10; Reiterando e solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente que fiscalize o cumprimento da lei complementar nº 
186/09 sancionada em 01 de dezembro de 2009, que dispõem sobre o atendimento 
de usuários de serviços bancários prestados neste município. Até o presente 
momento, algumas agências bancárias não estão em conformidade com a lei 
vigente. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1415/872/10; Solicitando ao setor 
competente que seja efetuada a manutenção periódica no banheiro da Praça do 
Hospital. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1416/873/10; Solicitando ao setor 
competente a realização de melhorias na Rua José Biachi no bairro Hípica. 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1417/874/10; Solicitando ao setor competente a 
realização de melhorias na Rua Henrique T. Schutz, no trecho compreendido entre 
os bairros Wincler e Ouro Preto. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1418/875/10; 
Reiterando a solicitação feita ao Executivo Municipal no dia 29 de março, para que o 
mesmo determine ao setor competente que efetue serviços de melhorias instalando 
lixeiras coletivas na Avenida Pátria em toda sua extensão proporcionando aos 
moradores e comerciantes a manutenção e limpeza desta avenida. Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1419/876/10; Solicitando ao setor competente a realização 
de melhorias no trecho de calçamento da Avenida Antônio José Barlette, bairro 
Santo Antônio. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1420/877/10; Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue serviços de 
melhoria, realizando operação tapa buracos na Rua General Cassal Martins Brum 
próximo ao terminal de carga da TW Transportes, no bairro São Pedro. Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1421/878/10; Solicitando ao setor competente a realização 
de melhorias no calçamento da Rua Dona Júlia, bairro Santo Antônio. Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1422/879/10; Solicita ao setor competente a realização de 
melhorias na Rua Francisco de Assis próximo a Rua Edemar Ruwer, no bairro Ouro 
Preto. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1423/880/10; Encaminhando solicitação ao 
Executivo Municipal para que em contato com o Secretário da Saúde estudem a 
possibilidade de instalação de um posto de emergência em uma área central da 
cidade próximo a Avenida Flores da Cunha, a exemplo da antiga POLICLINICA. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1424/821/10; Encaminhando solicitação ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra 
molas na Rua Frederico Ozanan nas proximidades do nº 270 no bairro Vila Rica. 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1425/882/10; Solicitamos que seja encaminhado 
oficio ao Executivo Municipal sugerindo desde já que sejam realizadas campanhas 
de conscientização e estimulo a reciclagem, o uso correto de aterro sanitários e o 
acondicionamento adequados de materiais como pilhas e baterias, pois isto deixará, 
em breve, de ser uma atitude consciente. Com aprovação no Senado, o projeto de 
lei, que agora aguarda sanção do Presidente Lula, sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, divide a responsabilidade sobre o lixo produzido na sociedade 
entre o poder publico, empresas e consumidores passando ser de responsabilidade 



 

D.C.S. Página 6 10/11/2010  

de todos o manejo correto dos materiais jogados fora. Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1426/883/10; Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente providências quanto à limpeza e colocação de uma 
placa de que é ‘Proibido colocar lixo no local’, na esquina entre as ruas Minas 
Gerais e Goiás no bairro Oriental. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1427/884/10; 
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que 
realize melhorias na baixada da Rua Bernardo Paz, sendo que a mesma encontra-
se intrafegável podendo causar danos nos veículos que ali trafegam. Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 1428/885/10; Solicitando ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente que efetue o término do calçamento da Rua Augusto 
Francisco Diehl, no bairro Loeff. Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Conforme acordo das bancadas não haverá intervalo 
regimental. Passamos agora para o grande expediente. Com a palavra Leandro 
Adams; Vereador Leandro Adams – PT; Senhor Presidente, Vereadora Sandra, 
Senhores Vereadores, imprensa e demais pessoas que nos prestigiam na noite de 
hoje. Está estampado na mídia local, o problema da CORSAN de Carazinho, e eu 
não poderia deixar de fazer mais um registro a respeito da CORSAN. A CORSAN 
pleiteia uma renovação de um contrato por 25 anos. Daqui a 25 anos, eu estarei 
com quase 80. Então, vocês imaginam a responsabilidade do nosso voto. Eu com 
80 não sei se vou estar tomando água ou vou estar tomando só um chazinho, ou 
soro isso ai mesmo, então é uma responsabilidade muito grande pra nós vereadores 
a votação da CORSAN. A CORSAN já esteve várias vezes aqui pedindo a 
colaboração dos vereadores, mas até hoje ninguém trouxe os números exatos: 
Quantos pontos de água existem em Carazinho? Quantos litros de água são 
distribuídos em Carazinho? Quanto a CORSAN arrecada por mês em Carazinho? 
Quanto é a despesa fixa em Carazinho? Até hoje, a gente não tem esses números 
claros pra colocar na mesa e autorizar uma renovação por 25 anos. O gerente local 
essa semana dizia que o município de Carazinho está perdendo um recurso de três 
milhões de reais para investimento em esgoto. Nós temos que primeiro informar o 
povo e pegar a conta de água aonde nós vamos ver que está ali o valor da água 
tantos reais, valor do esgoto 00. Então, isto não é de graça, o povo vai pagar este 
esgoto. E nós temos que deixar claro isso, que quando ficar pronto este sistema de 
esgoto em Carazinho, o povo vai pagar. Então, esses três milhões e meio, que é 
três milhões e cem que Carazinho está perdendo, isto está subestimando minha 
capacidade de raciocinar. Porque 25 anos, três milhões e meio não e nada. Nas 
minhas contas, estes três milhões e meio, são apenas 3 meses de recolhimento de 
água em Carazinho. Então, não é com pressão, que nós vamos ter que aprovar 
essa renovação. E do outro lado, nós temos que ter esses números, eu não sei, a 
CORSAN não informa, o prefeito disse que também não vai informar. Porque fazer 
as coisas desse jeito? O prefeito é temporário, nós vereadores somos temporários. 
Mas este contrato de 25 anos, o povo vai pagar. O povo vai pagar este esgoto, o 
povo vai pagar essa água. E se nós licitarmos isso, com uma empresa privada, o 
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risco e muito grande. Nós temos o exemplo dos pedágios, o Dipp de Passo Fundo, 
esta semana está fazendo a terraplanagem em Passo Fundo, porque a Volvo aqui 
de Carazinho está se transferindo para Passo Fundo. Nós tínhamos a Scania em 
Carazinho com 200 empregos, e fechou. Agora a Volvo, tem uns 40 ou 50 
empregos está fazendo a terraplanagem em Passo Fundo. Porque a nossa cidade 
está sitiada de pedágios. E os caminhoneiros estão indo por Ibirubá ou está indo por 
Pontão. E estas empresas estão se tornando inviáveis aqui em Carazinho. E é uma 
empresa que vende se não me engano, 40 caminhões por mês. Caminhões de 200 
ou 300 mil. Então, não são só os empregos. Então, essa licitação da água me 
preocupa muito, de uma empresa vir de fora e vencer essa licitação e depois o povo 
ficar na mão como foi feito com os pedágios, ficar na mão dessa empresa e 
reajustar a água na hora em que bem entender e cobrar do povo a taxa que bem 
entender para o esgoto. Então temos que deixar claro para a população, vai ter 
esgoto, nós precisamos do esgoto. Mas, a população vai pagar, não é nada de 
graça. Então, seria isso Senhor Presidente fica o meu registro, a minha 
preocupação com a renovação da concessão de águas em Carazinho que o Aylton 
esta pretendendo fazer uma licitação. Fica a minha preocupação para que esta 
Casa analise bem, analise com muita cautela a importância que tem a renovação 
desse contrato. Obrigada Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
convido a Vereadora Sandra para assumir os trabalhos da mesa para 
pronunciamento; Presidente Vereadora Sandra Citolin; com a palavra o Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores, público, imprensa. Estava na nossa pauta de pronunciamento essa 
renovação do contrato da CORSAN, mas enfim, para o Vereador Leandro entender 
o que é os três milhões, isso não serão três milhões para vinte e cinco anos, isso 
são três milhões que o vice-prefeito, e o nosso colega Vereador Rudi anunciarão em 
28 de abril de 2010, quando então o Prefeito Municipal Aylton Magalhães assinou 
um termo de compromisso em 20 de maio de 2009 e uma das clausulas para a 
liberação desse recurso desses três milhões e meio, três milhões cento e cinquenta 
via PAC e trezentos e cinquenta mil via CORSAN. Esse recurso não é nada para 
esgoto enfim, esse recurso é para ampliação da ETA – Estação de Tratamento de 
nosso município. Estamos com 80% da captação comprometida, precisando fazer 
uma ampliação, porque realmente nosso município cresce dia a dia e precisamos 
fazer esse investimento. Então, essa matéria que saiu no jornal, e devido a uma 
preocupação, até fui eu que procurei o Governo do Estado, devido à informação 
negada do Senhor Prefeito num pedido de informação, de que não poderia nos 
fornecer nenhuma das tratativas realizadas entre CORSAN e prefeitura. Então 
buscamos junto a CORSAN, onde lá nos deparamos com esse contrato, que não vai 
ser assinado com certeza, no qual vencerá no dia 31 desse mês. Então nós apenas, 
solicitamos a possibilidade de prorrogação desse contrato até o final do ano. Mas 
acreditamos que a CORSAN não irá prorrogar devido ao período eleitoral, devido 
aos investimentos do Governo Federal. Então esses três milhões e meio não são 
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para 25 anos, o que nós temos que entender, que hoje o que a CORSAN está 
propondo é uma renovação sim para 25 anos, e nós fomos eleitos para firmar esse 
compromisso, também esse compromisso é uma responsabilidade como o Vereador 
Leandro nos colocou com certeza, mas para isso que nós estamos aqui, para honrar 
os nossos votos e enfim, honrar o nosso compromisso com a comunidade. E o que 
nós não queremos, é que realmente não seja privatizada, não seja terceirizada 
enfim, não venha uma empresa de fora, essa é a minha opinião e tenho a certeza 
que vocês são livres para opinar, enfim, o que nós temos que fazer é sim, 
pressionar a CORSAN para ter um contrato bem feito, onde vai prever valores 
estipulados no contrato, enfim, investimentos, recursos que nós podemos sim pedir 
para a nossa CORSAN que acredito que se nós fossemos pedir opinião para a 
população, a população não iria querer trocar. Mas infelizmente, pra uns felizmente, 
para outros, quem tem a caneta é o Senhor Prefeito Municipal. Mas ele que lembre 
que terá que passar na Câmara Municipal para aprovação. Então, o que nós 
queremos, é que realmente seja estudado, feito um contrato decentemente o qual 
prevê a nossa obrigação para 25 anos. Vou estar um pouquinho mais novo que o 
Vereador Leandro, e ainda tendo a certeza de que quero beber água da CORSAN. 
Como é pura até hoje Vereador. Também quero deixar registrado, através de uma 
audiência que tivemos na Segurança Pública, com o Subchefe da Policia Civil Sr 
Joel Souza, onde lá estivemos reivindicando principalmente um maior pleito de 
Carazinho e região, mas principalmente brigando pelo pleito de Carazinho, um 
maior efetivo para nosso município de Carazinho, temos os acadêmicos terminando 
a academia. Temos oito carazinhenses realizando a academia, já concluindo 
Senhora Presidente, e queremos sim, que Carazinho aumente o efetivo nem que 
seja em dois ou três, quatro enfim, que o Governo do Estado determine mais efetivo 
a nossa Delegacia de Policia. Também através de uma noticia do Executivo 
Municipal, que tenho a certeza de que nos gratifica de nós vermos essa noticia do 
executivo, ‘Município confirma 26 nomeações na área de educação e anuncia data 
da posse’, felizmente foi após um pedido de informação feito por mim e pelo 
Vereador Eugenio, o qual nosso executivo está nomeando sim aquelas pessoas, 
valorizando aquelas pessoas que fizeram o concurso, nós fizemos algumas 
emendas nos últimos projetos, com a concordância dos Senhores Vereadores, e 
tivemos sim prazo limitado o qual estará vencendo no dia 05 de agosto. Então dia 
05 de agosto, nós teremos sim pessoas valorizadas, as pessoas que fizeram o seu 
concurso público. Seria isso Senhores Vereadores, Senhora Presidente. Presidente 
Vereadora Sandra Citolin; Devolvo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Passamos a palavra para o Vereador 
Eugenio; Vereador Eugênio Grandó – PTB; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora. Escutando atentamente a discussão dos colegas 
sobre a CORSAN, gostaria também de opinar e transmitir a minha preocupação. O 
Senhor Prefeito tem três opções na questão da CORSAN, renovar o contrato com a 
CORSAN, abrir um processo licitatório para contratação de uma empresa da 
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iniciativa privada ou encampar a CORSAN. E a boataria é muito grande, a boataria 
que nos chega é que o prefeito pretende encampar a CORSAN. De antemão eu 
quero deixar bem claro a imprensa e aos colegas, que votarei de forma contrária a 
encampação da CORSAN. Não acredito que criando mais um cabide de emprego 
no município de Carazinho, seja a solução para a água e o esgoto do município. A 
preocupação do Vereador Jarré, a preocupação do Vereador Leandro também é 
minha preocupação. As informações não tem chegado ao executivo, nem quando 
solicitadas pelo próprio presidente da Casa, e não queiram chegar em uma semana 
com um contrato para 25 anos que a gente entre numa segunda e se vote numa 
segunda. Há porque não tem mais tempo, vamos perder o prazo. Não é assim que 
funciona. Minha preocupação é que aconteça como vários projetos importantes vem 
acontecendo, chegando numa semana e querendo que sejam votados na mesma 
semana, sem discussão. Como um vereador de oposição, garanto que trabalharei 
no bastidor firmemente para que isso não aconteça. Vou me dedicar mesmo para 
que este contrato seja discutido entre nós, pelo tempo que for necessário. Concordo 
com o Vereador Leandro, quando diz que 25 anos é muito tempo, a 
responsabilidade é grande. Temos que ter responsabilidade, agora também temos 
que ter tempo para analisar a opção do executivo. E de antemão gostaria de dizer 
que meu voto para encampação pelo município é contrário. Não acredito na 
administração por parte do município de um sistema de água e esgoto. Como já 
aconteceu em outros municípios do estado, não funcionou, não é aqui que vai 
funcionar. Também gostaria de relatar, hoje à tarde fui procurado por um dentista e 
duas enfermeiras que trabalham nos postos de saúde do município, me relatando 
inclusive que eles mesmos vão encaminhar uma denuncia para o Conselho de 
Odontologia do Estado, me informando que estavam indignados, que sai bonito no 
jornal a foto de um gabinete dentário novo. Não adianta ter gabinete dentário novo 
se não tiver o produto. Dentista trabalha com produtos, dizem que não tem material 
para fazer uma abturação, não tem anestesia, não tem seringa, não tem curativo, 
não tem gazes. Os dentistas hoje estão trabalhando sem auxiliar de dentistas que é 
quase impossível para um dentista trabalhar sozinho. E me relataram o caos. E todo 
esse caos foi relatado de forma escrita, eles se identificaram, assinaram e me 
forneceram cópia do que está sendo encaminhado para o Conselho de Odontologia. 
Queria trazer essa discussão para os colegas, conversei com a Vereadora Sandra 
agora à tarde como membro da Comissão de Saúde com o Élbio, com o Erlei enfim, 
para que agente tome uma providência, faça uma visita nos Postos de Saúde, que 
se colete um relatório de tudo que se está acontecendo e de o encaminhamento 
devido. Só acho que está situação não pode permanecer. Quando vem os cargos 
para aprovar na câmara, a gente aprova, foi feito processo seletivo, foi feito 
concurso público. Toda semana vem um cargo novo para saúde, normalmente o 
cargo é aprovado, a gente aprova com a desculpa de que a coisa vai melhorar, e a 
coisa não está melhorando, só está piorando. Gostaria de fomentar essa discussão, 
e convidar os demais colegas a participar e também a buscar uma solução para 
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essa questão. Muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora 
para a apreciação e votação dos requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; questão 
de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não 
Vereador Felipe; Vereador Felipe Sálvia; gostaria Senhor Presidente de fazer um 
requerimento verbal, para que os requerimentos e moções fossem votados em 
bloco; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está em discussão o pedido verbal do 
Vereador Felipe Sálvia, para que seja votado em bloco os requerimentos. Não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado a votação em 
bloco dos requerimentos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do 
número e autor dos requerimentos; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
requerimento nº 01 Vereador Marcos Soares – PTB; requerimento nº 04 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; requerimento nº 5 Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; está em discussão os requerimentos, Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia – PDT; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, em especial a imprensa. Dizer 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que há quase dois meses o povo do 
Bairro Esperança, ali na baixada do bairro Esperança em frente à antiga Olaria do 
Chico Lermem, e um pedaço do bairro Novo Ouro Preto, pessoal vem reclamando 
da queda de tensão quando chega o final da tarde a luz fica em meia fase, e não se 
pode ligar uma televisão, não se pode toar um banho que cai a chave e a luz e 
fraca. Eu já reclamei, e eu reclamei Senhor Presidente, para o Diretor Cecconelo, o 
Diretor Técnico, ele me disse Sálvia você sabe que tem que fazer projeto pra isso ai 
que teve você sabe que tem que fazer projeto. Eu sei que tem que fazer projeto, 
agora o que eu sei também, é que as coisas têm que andar rápido. O que não pode 
é aquele povo, quase 500 casas ficarem lá com meia fase. Aquele povo não poder 
ligar um chuveiro, não poder tomar um banho, não poder assistir televisão. E o 
rapaz vem com uma conversa fiada pra mim, que foi até mal educado com a minha 
secretária, dizendo que eu sabia. Claro que eu sei que tem que se fazer projeto. 
Agora eu sei quando a empresa que é nossa, que é do povo, que eu ajudei a ficar 
em Carazinho, que quando queriam privatizar. Eu sei que quando se quer fazer as 
coisas, se faz. O que eu não posso admitir, e não vou admitir é que aquele povo 
fique sem luz, sem luz boa. Se paga por luz boa todo mês, esse não paga o povo 
vai lá e corta a luz do povo, é natural que eles tenham direito a uma luz 100%. E eu 
espero que este diretorzinho que está lá, não me venha de novo sendo mal 
educado. Que nós fomos eleitos para cobrar quando as coisas estão erradas, e eu 
não vou admitir que venha pra mim e dizer o que tem que se fazer. Fiquei muito 
enraivecido na hora Enem falei nada. Mas pode ter certeza Senhor Presidente, que 
se não arrumarem em no máximo 15 dias, aquela situação eu vou descer a baixada 
da Promotoria ali em baixo pra denunciar. Porque eu não vou admitir, que aquele 
povo continue em meia fase. Está lá o Senhor Rogério Ferreira, que já está cansado 
de reclamar e eu tenho cer6teza de que não é o Presidente da empresa, porque o 
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presidente da empresa é gente boa o Albano, os outros diretores são bons, mas 
esse diretor esse Cecconelo já teve um episodio aqui na câmara, vocês devem se 
lembrar. Ele acha que o vereador, quando eleito, não pode cobrar-se deles. O 
vereador tem que cobrar, e ele fica bravo quando lhe chamam a atenção. Então 
entrei com esse oficio hoje, Senhor Presidente, e vou esperar 15 dias. Se em 15 
dias aquela situação não for arreglada, eu vou descer pela primeira vez nesse 
mandato até o Fórum, até a Promotoria pra denunciar esse ato. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; está em discussão os requerimentos. Não havendo mais 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos, com respectivo 
número e autor; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de Lei nº 079 de 11 de 
junho de 2010, autor Executivo Municipal, revoga o § 2º do artigo 7º da lei municipal 
7.088/09 e reenquadra cargos extintos do quadro de cargos de inativos e 
pensionistas; Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças  referente a 
emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer: O Executivo Municipal 
propõe emenda ao Projeto de Lei  de sua autoria que revoga o § 2º do artigo 7º da 
lei municipal 7.088/09 e reenquadra cargos extintos do quadro de cargos de inativos 
e pensionistas. Voto: a presente emenda modificativa é viável conforme parecer do 
jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – 
presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Igualmente propomos a seguinte emenda modificativa, 
alterando a redação do artigo 4º passando a viger com a seguinte redação: Artigo 4º 
- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 
de 1º de janeiro de 2010. Presidente Vereador Gilnei Jarré; Está em discussão à 
emenda com o parecer já aprovado. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; Relatório: O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que revoga o § 2º do artigo 7º da lei municipal 7.088/09 e reenquadra 
cargos extintos do quadro de cargos de inativos e pensionistas. Voto: o presente 
projeto de lei com emenda modificativa é viável conforme pareceres do Instituto 
Sollo e do jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário; Presidente Vereador 
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Gilnei Jarré; está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve; Relatório: O 
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que revoga o § 2º do artigo 7º da lei 
municipal 7.088/09 e reenquadra cargos extintos do quadro de cargos de inativos e 
pensionistas. Voto: o presente projeto de lei com emenda modificativa está apto a 
ser incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Rudinei Brombilla – relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – membro; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; está em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com emenda e 
pareceres já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Gostaria apenas de fazer um registro, sei que não 
é o correto, mas nós fizemos uma sugestão, uma consulta ao Instituto Sollo o qual 
nos colocou que este projeto poderia ser retroativo. Num primeiro momento Diolena, 
este projeto vem não pensando nos meses que se passaram, então comunicamos 
ao Senhor Prefeito que atentamente atendeu nossa sugestão, e hoje o projeto 
aprovado retroativo ao mês de janeiro. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção 
de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 26 de julho às 18 horas e 45 
minutos.  
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