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Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de março de 2009.............Ata 17 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 30/03/2009, convido o senhor Vereador Anselmo Britzke para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador 
Leandro Adams; solicito a senhora secretaria para fazer a leitura da convocação do suplente; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Carazinho, 27 de março de 2009. Convocação – 
14/2009. Ao Senhor Anselmo Britzke, Suplente de Vereador do PDT. Pelo presente, estamos 
CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 
30/03/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivo de saúde, 
conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa, solicitamos ainda 
que Vossa Senhoria traga o Diploma para a mesa; Presidente Vereador Leandro Adams;  
coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 23/03/09, esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 23/03/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovada por todos os presentes, convido à senhora secretária para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 30 de 
Março de 2009: Convite da Coordenadoria Regional de Educação, para abertura do Curso 
Regional de Capacitação em Organização de Currículos por competências, a realizar-se no dia 
03 de abril de 2009, às 19 horas, no salão nobre da Escola Sorg. Convite da União da 
Mocidade da Assembléia de Deus de Carazinho, para o 24º Congresso de Jovens da Igreja 
Assembléia de Deus de Carazinho, a realizar-se de 03 a 05 de abril de 2009, no Templo Sede. 
Of. 012/2009 da Universidade Luterana do Brasil, solicitando espaço do grande expediente da 
Câmara Municipal de Carazinho, no dia 30 de março de 2009. Resposta do CAPSEM, ao OD 
434/09, ao Vereador Marcos Soares. Convite do Departamento Municipal de Meio Ambiente, 
para participar de uma reunião, no dia 01 de abril de 2009, no auditório do Sindicato Rural de 
Carazinho. Telegrama do ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 91.947,20. Of. da Senhora Ana Gisele Kraemer Suss, agradecendo o carinho, a 
atenção, a valorização e o reconhecimento da importância do papel de um professor-educador 
na vida dos seres humanos. Convite do CMD Departamento de Esportes, para solenidade de 
abertura do campeonato municipal de Futsal Masculino 2009, a  realizar-se no dia 30 de março 
do corrente, no Ginásio Municipal da Acapesu. Convite da Secretaria do Desenvolvimento, para 
encontro com o Secretário Artur Lorentz e o Presidente da FEPAGRO, a realizar-se no dia 
31/03 as 14 horas, na ULBRA. Projeto de Lei Complementar 001/09 do Executivo Municipal, o 
qual dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei Complementar 07/90 – Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei Complementar n° 131/08. Projeto de Lei n° 
036/09 do Executivo Municipal, o qual declara de utilidade pública o circulo de Orquidófilos de 
Carazinho. Projeto de Lei n° 037/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza repasse de recurso 
do Projeto Cuidando da Terra, Cuidando da Vida para FUNDETEC no valor de R$ 5.500,00 e 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 8.635,87. Projeto de 
Lei n° 038/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza a FUNDETEC contratar servidor. Projeto 
de Lei n° 018/09 do Vereador Leandro Adams, o qual inclui § 8° no artigo 20, Capítulo III da Lei 
Complementar n° 03/85. Emenda Modificativa ao Projeto de lei 029/09, que altera a redação do 
Art. 6° , Art. 7° e Art. 8°, e suprime o Art. 12 do Projeto de lei n° 029 de 13 de março de 2009; 
Of. Nº 160/2009 – STP. Senhor presidente: encaminho a Vossa excelência cópia da inicial e 
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dos documentos que acompanham, referentes a ação direta de inconstitucionalidade nº 
70029133352, do tribunal pleno de justiça do estado/RS, em que constam, como proponente, a 
mesa diretora da câmara municipal de vereadores de Carazinho, como requerido, o município 
de Carazinho e, como interessada, Exma. Senhora Procuradora geral do estado do Rio Grande 
do Sul. Comunico-lhe, outrossim, que deferi a liminar pleiteada, conforme cópia da decisão em 
anexo. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência minhas cordiais saudações. Dês. 
Francisco José Moesch. Relator.  Presidente Vereador Leandro Adams;  passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pela senhora Secretária; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 536/282/09, Solicita que ao setor competente que seja 
realizada a restauração na pavimentação asfáltica na Rua ARISTOTELES MARQUES, no 
bairro OURO PRETO, nas proximidades de Distribuidora ULTRAGAS, eis que o mencionado 
asfalto foi aberto para alguma infra-estrutura e até a presente data o mesmo não foi consertado 
o que está causando transtorno aos motoristas em virtude do desnível do mesmo, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 537/283/09, Solicita que a Secretaria Municipal de Obras inclua no 
cronograma de trabalhos, a roçada e capina nos canteiros centrais da Rua PASSO FUNDO, 
Bairro FEY, eis que a mesma encontra-se com a vegetação muito alta tornando aquela 
importante via pública com aspecto muito feio, necessitando de limpeza para embelezá-la, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 538/284/09, Solicitando ao Executivo que determine a 
Secretaria de Obras que faça o conserto da boca-de-lobo na 15 de novembro esq. Rua 
Tamandaré, Vereador Rudinei Brombilla – PP: 539/285/09, Solicita que seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal solicitando ao setor competente a imediata limpeza do terreno junto a Rua 
XV de novembro, esquina com a Rua Tamandaré em frente ao nº. 283,  e também  seja feita  
notificação ao proprietário para  devidas providências, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
540/286/09, solicitando ao executivo municipal que determine a secretaria de obras para que 
realize trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros nas ruas Asterio Canuto 
de Souza e Nilo Pertilli no bairro Alvorada, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 541/287/09, 
Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente com a 
máxima urgência possível a pintura das lombadas existentes na Rua Dinarte da Costa, em 
razão de que tais redutores de velocidade precisam sempre estar bem sinalizados, Vereador 
Anselmo Britzke – PDT; 542/288/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de melhorias na 
Rua Aloísio Stein, pois o local encontra-se em situação precária devido a grande quantidade de 
buracos, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 543/289/09, Encaminhamos solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível o 
recapeamento asfáltico e a pintura das lombadas existentes na Rua Salgado Filho, Vereador 
Anselmo Britzke – PDT; 544/290/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de melhorias no 
calçamento da Rua Mártir Luter King, cruzamento com a Rua Ataxerxes de Brum, no Bairro 
Medianeira, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 545/291/09, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de corte de grama em toda a área da Praça do Bairro Sommer. Pois, 
esta completamente tomada de matos e inços. Localizada na Rua Otto Albino Guerardht. 
Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 546/292/09, Solicita com 
urgência para a Secretaria de Obras realizar reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha, 
nas proximidades do Coqueiros Supermercados localizado no Bairro São Pedro, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 547/293/09, Solicita para que a Secretaria de Obras realizar 
patrolamento, cascalhamento e limpeza no final da Rua Tamoios cruzamento com a Rua 
Xavantes, localizadas no Bairro Conceição/ São Jorge. Solicitação dos motoristas e moradores, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 598/294/09, Solicita para o setor competente que oficie o 
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proprietário de um terreno localizado na Rua Santos Dumont esquina com a rua Fioravante 
Barleze, pois o mato está alto o ocasiona a proliferação de baratas e ratos, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 549/295/09, solicita para o setor competente que realize trabalhos de reperfilagem 
asfáltica na rua Bernardo Paz, pois os buracos estão causando muitos transtornos e alguns 
prejuízos aos automóveis que utilizam a referida via que esta em péssima condições de 
trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 550/296/09, Solicita para o setor competente que 
realize a retirada de entulhos Rua Agnelo Senger depositados em um terreno baldio localizado 
entre a Escola Estadual Ernesta Nunes e a Igreja Quadrangular, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
551/297/09, Solicita que seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que se tome 
providências quanto ao banheiro público de nossa praça do hospital, o mesmo encontra-se em 
péssimas condições de uso, pois há um entupimento em um dos sanitários impossibilitando-o 
de uso, o estado da mesma é calamitoso, está com infiltrações, vidros quebrados e todo 
pichado, sem falar no mau cheiro que é insuportável até mesmo quem apenas passa por ali, 
sendo que este banheiro é usado pelas pessoas não só da nossa cidade mas também de 
outras localidades que vem visitar seus parentes e amigos hospitalizados. Por isso viemos pedir 
para que sejam tomadas providências a respeito, pois é uma vergonha para nosso município 
oferecer aos seus munícipes e aos visitantes um banheiro público em tais condições, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 552/298/09, solicita com urgência ao executivo que determine ao setor 
competente que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Dinarte da Costa esquina 
com Avenida Flores da Cunha sobre o descumprimento do artigo 20 do capitulo III do código de 
posturas do município. Destacamos que passados 30 dias após a notificação o proprietário 
deve ser multado pelo município, o valor previsto é de um mil reais por trimestre do não 
cumprimento, Vereador Leandro Adams – PT; 553/299/09, Para que seja feita operação Tapa 
Buracos, e seja arrumada uma boca de lobo na Rua Vicente D. Estery no bairro Oriental, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 554/300/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
sejam tomadas às devidas providências sobre uma valeta que foi aberta ou na Rua Ermínia 
Tombini, no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 555/301/09, Para que 
determine a Secretária De Obras  para colocar dois quebra molas na  Rua Leovaral Subtil, 
Bairro Santo Antônio nas mediações do IML, Vereador Estevão De Loreno – PP; 556/302/09, 
Para que determine a Secretária De Obras  para colocar dois quebra molas na  Rua Leovaral 
Subtil, Bairro Santo Antônio nas mediações do IML, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
557/303/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de calçamento ou 
asfaltamento na Rua Guilherme Becon, pois nesta área tem o posto de saúde, escola, CAPSI e 
á poeira no local é insuportável, sendo que as maquinas e caminhões da prefeitura trafegam 
pelo o local diariamente o faz com que se formem nuvens de poeira a todo o instante, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 558/304/09; Solicitam para o setor competente que realize trabalhos de 
construção de um sifão na boca de loba da Rua Ermínia Tombini esquina com a Rua 
Pernambuco, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 559/305/09, Solicitando que determine ao setor 
competente para que realize uma operação tapa buraco na Rua Silva Jardim, Bairro Oriental, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 560/306/09, Solicitando a retirada de entulhos (podas) da Rua 
Humberto Lampert, Bairro Vila Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 561/307/09, Solicitando 
que determine ao setor competente a imediata recuperação do calçamento da rua Mato Grosso, 
Bairro Oriental, pois encontra-se em  péssimo estado de conservação, dificultando o trânsito de 
veículos, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 562/308/09, Solicitando que seja efetuado, a 
compactação da Rua das Violetas, Bairro Cantares, existem enormes pedras no meio da rua 
impossibilitando a passagem de usuários de veículos automotores e até mesmo de pedestres, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 563/309/09, Solicitando ao Departamento de Trânsito a 
colocação de redutores de velocidade, tipo quebra-mola, na Rua Silva Jardim em frente ao 
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numero 196, Vereador Grandó – PTB; 564/310/09, Projeto de lei Vereador Eugênio Grandó e 
Vereador Erlei Vieira que dispões sobre a dispensa do pagamento da tarifa no transporte 
coletivo urbano de Carazinho às pessoas portadoras de deficiência física, mental, auditiva, 
visual e autista.  Solicitando ao Executivo Municipal, para que o mesmo realize a implantação 
do Passe Livre para deficientes físicos, na tarifa do transporte coletivo urbano de nosso 
Município, Vereador Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 565/311/09, Reitero a 
indicação apresentada na reunião ordinária do dia 02 de Março de 2009, protocolo de nº. 018, 
solicitando a Secretaria de Obras, que providencie a limpeza e abertura de uma vala para 
escoamento de água, na rua Artur Bernardes, a partir do nº. 315, tendo em vista que em dia de 
chuva o volume de água que vem dos fundos da Cooperativa Mista Alto Jacuí - Cotrijal, através 
de um tubo de escoamento que liga diretamente nesta rua causando alagamento nas 
residências, Vereador Grandó – PTB; requerimentos: 566/130/09, Solicita a MESA DIRETORA, 
para estudar a possibilidade de viabilizar a troca dos computadores e adquirir mais 
equipamentos para a câmara.com. Pois, segundo informações dos usuários, os computadores 
diariamente apresentam problemas técnicos, sendo lentos, antigos e conta apenas com 03 
computadores para a utilização. Sendo de grande importância a efetuação da troca dos 
computadores para a utilização da comunidade em geral, principalmente a de baixa renda que 
não possui recursos financeiros para adquirir o mesmo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
567/131/09, Solicita que seja enviado ofício a Empresa América Latina Logística do Brasil S/A – 
ALL, operadora logística de transporte ferroviário com sede na Rua Emílio Bertolini, nº. 100 
Bairro Cajuru, Curitiba – Paraná.  Solicitando a mesma para realizar a limpeza, capina e roça de 
matos e inços em toda a extensão aos arredores dos trilhos da ferrovia localizada no Bairro 
Sassi e São Miguel no município de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 568/132/09, 
Solicita que seja oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho, pelo falecimento da inesquecível SALETE MARIA BARBOSA , transcorrido no 
último dia 21 de março, Vereador Estevão De Loreno – PP; 569/133/09, Solicita autorização de 
viagem à BRASÍLIA, entre os dias 05 à 08 de abril do corrente exercício, tendo por finalidade as 
seguintes audiências: no Gabinete do deputado Luiz Carlos Busato agilizar (buscar) empenho 
no valor de 150 mil, destinado a aquisição da área para a construção do albergue; no Gabinete 
do Senador Sérgio Zambiasi protocolar ofício para destinação de recurso para compra da área 
para albergue, sendo que na audiência anterior (08 à 12 de dezembro/2008)  o mencionado 
Senador comprometeu-se em auxiliar caso o Prefeito desse a contrapartida e agora que as 
tratativas estão avançadas vamos oficializar o pedido, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
570/134/09, Solicita que seja enviado ofício ao Diretor da Empresa Glória, Senhor DEOLINDO 
CAPITANIO, solicitando que seja colocada uma linha de ônibus para o Bairro São Lucas, aos 
domingos, ao menos duas vezes por dia, uma pela manhã e uma a tarde, possibilitando maior 
comodidade aos moradores que nos finais de semana querem fazer um passeio e terão então o 
transporte coletivo disponível, evitando ter que caminhar uma grande distância até a parada 
mais próxima ou até mesmo até o local de destino, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 
571/135/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que seja encaminhado 
requerimento a mesa diretora para que estude a viabilidade da doação de uma impressora de 
jato de tinta que foi substituída por nova, ao centro de atendimento infantil – CAPSI, conforme 
requerimento apresentado na reunião ordinária do dia 09 de março, de autoria do Vereador 
Gilnei Jarré, que sugeriu o encaminhamento de um projeto de lei doando as impressoras de jato 
de tinta substituídas nesta casa, Vereador Grandó – PTB; 572/136/09, Solicita que seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Considerando a 
falta de professores nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Carazinho e tendo em 
vista que já se passaram quase 30 dias do inicio das aulas, solicito as seguintes informações: 
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Houve aumento de matrículas e turmas no Ensino Fundamental da rede Municipal? Em caso 
positivo, enviar quadro comparativo do mês de Dezembro de 2008 e Março de 2009, 
comprovando estes aumentos. Ocorreram aposentadorias em 2009 nas áreas em destaque 
onde está ocorrendo esta defasagem? Quantos contratos emergenciais havia em 2008 e quais 
as áreas, e quantos contratos emergenciais existem em 2009 e quais as áreas? Sabe-se que os 
alunos estão sendo atendidos pelas professoras das equipes diretivas (conforme reportagem do 
jornal Diário da Manha, do dia 28/03/2009), sendo que estes professores não são das áreas 
especificas. Sendo desta forma, questiona-se: aulas serão registradas normalmente? Sabe-se 
que isto é ilegal, pois cada área qualifica o profissional para uma disciplina, como o aluno será 
atendido para garantir seus direitos? Informar o numero de professores em atestado por mais 
de 15 dias, com a data de início e término dos atestados e formação do professor e área em 
que atua. Quadro comparativo de Dezembro de 2008 e Março de 2009. Quantos professores 
destas áreas em defasagem está atuando em setores( SMEC ou Escolas). Informar: Nome de 
professor; Área/ disciplina que prestou concurso; Cargo que está ocupando; Local que está 
lotado no momento, Vereador Grandó – PTB; 573/137/09, Solicita que seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal pedindo os seguintes esclarecimentos: Quem são as pessoas responsáveis 
pela equipe de catadores da COOPERATIVA CATADORES DE SONHO, que esta localizada no 
aterro sanitário do nosso município? Vereador Elbio Esteve – PSDB; 574/138/09, Solicita que 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando 
informações sobre o 1° Seminário Nacional de Educação conforme o que segue: Se houve 
somente utilização de recursos municipais para a realização do evento; Caso afirmativo 
informar: O montante utilizado para realização de dito seminário (enviar cópia da 
documentação); Quais as rubricas utilizadas para o custeio do evento (enviar cópia da 
documentação); Se houve alguma licitação para aquisição de qualquer material, ou para o 
pagamento de despesas inerente a contratação de serviços (enviar cópia da documentação); 
Qual a participação em número de inscrições, destes, quantos foram pagantes: Qual valor 
arrecadado com as inscrições? Informar a conta bancária utilizada para o pagamento de 
referidas inscrições (enviar extrato); Cópia de todos os recibos de quitação da taxa de inscrição; 
Qual a forma de contratação da tradutora de libras, que laborou no seminário? Qual o cargo 
ocupado pelo Sr. Jefferson Jorge Severino? (enviar cópia do ato de nomeação ou contratação 
ou qualquer documento hábil que legitime o mesmo na administração pública), Vereador 
Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio 
Esteve – PSDB;  moções: 575/059/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Senhor  ADJARME PEREIRA  presidente eleito da nova diretoria  da (UACC- União das 
Associações Comunitárias de Carazinho)  eleita no ultimo dia 21 de março de 2009, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 576/060/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a 
Senhora JUDTH BRANDELLERO  gerente administrativa da TERMOBRAS  pela realização do 
1º Encontro de Revenderes realizado dia 28 de março de no salão de eventos Associação 
Comercial, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 577/61/09, Solicita que seja enviado ofício de 
mesmo teor parabenizando  o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, na pessoa 
dos Srs. Deputado Federal Michel Temer – Presidente da Executiva Nacional e Senador Pedro 
Simon – Presidente do Diretório Estadual do RS, pelos  43 anos de luta política, comemorados 
no dia 24 de março de 2009, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 578/062/09, Solicita que seja 
enviado ofício de mesmo teor parabenizando os Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
La Salle de Carazinho, FELIPE NASCIMENTO, GABRIEL SEVERO e PIERO LUNELLI, 
juntamente com o professor orientador DIRCEU CRISTIANO PAULETTO, pelo recebimento do 
Prêmio Inventor Bartolomeu de Gusmão, por apresentar o projeto Sonoenergizador, Prêmio 
oferecido pela aeronáutica durante a participação da FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e 
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Engenharia, Criatividade e Inovação), promovida pela Universidade de São Paulo, realizada 
entre os dias 17 a 19 de março de 2009, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 579/063/09, 
Solicita que seja enviado ofício parabenizando  a Secretaria Municipal de Saúde na pessoa do 
Senhor Secretário Pedro Santana de Moraes e o Centro de Atenção Psicossocial Infantil – 
CAPSI na pessoa da Senhora Coordenadora VALESKA SILVA WALBER, pela realização do 
evento “Divirta-se com Saúde Mental! Venha brincar com o CAPSI” realizado neste dia 30 de 
março de 2009 nas dependências do CAPSI, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 580/064/09, 
Solicita que seja enviado ofício parabenizando  a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
Campus Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Valdemar Sjlender  e a Coordenadora de 
Extensão da Ulbra, na pessoa da Sra. Maria Eleni Lopes, pelo lançamento do Núcleo de 
Atendimento ao Cidadão neste dia de hoje em 30 de março de 2009. A sede será junto ao 
Espaço Ulbra, localizada na Rua Venâncio Aires, Bairro Centro. Estrutura a qual incluirá a 
prestação de serviços gratuitos à comunidade através de projetos de extensão desenvolvidos 
por acadêmicos de diversos cursos, incluindo Direito, Serviço Social, Enfermagem, 
Biomedicina, Educação Física, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 581/065/09, Solicita que seja 
enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, ao Senhor PAULO 
MÜLLER, cumprimentando-lhe pelo trabalho desenvolvido ao longo destes dois anos como 
Presidente da UACC e Diretor da Rádio Comunitária, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 
582/066/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos na pessoa da Senhora VALESKA 
M. SILVA WALBER, pelo trabalho que desenvolvem no CAPSI junto ás crianças e aos 
adolescentes de nosso município lhes proporcionando uma vida melhor, mais digna, com o 
devido cuidado e orientação que devem receber e pela belíssima programação festiva que foi 
realizado durante todo o dia de hoje junto á comunidade com uma grande festa que teve 
exposição de trabalhos, orientação sobre temas ligados a Saúde Física e Mental e outras 
inúmeras atividades desenvolvidas por grupos parceiros como ULBRA, CMEP, COMEN, 
PATRAN BRIGADA MILITAR CORSAN CONSELHO TUTELAR, e muitos outros parceiros 
engajados em um trabalho de amor e dedicação às crianças e adolescentes do nosso 
município, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 583/067/09, Solicita que seja enviado ofício a 
Psicóloga DAINE GIBBON VAILATI coordenadora do DST-AIDS, parabenizando pelo excelente 
trabalho que vendo sendo realizado junto à comunidade, Vereador Grandó – PTB; 584/068/09, 
Solicita que seja enviado ofício a Psicóloga VALÉSKA DA SILVA WALBER coordenadora da 
Rede de Atenção à Saúde Mental, parabenizando pelo evento realizado no dia de hoje 30 de 
Março no Centro de Atendimento Psico Infantil –CAPSI, com o objetivo de promover a 
integração com a comunidade e familiares das crianças que recebem atendimento do CAPSI, 
Vereador Grandó – PTB; 585/069/09, Solicita que seja enviado ofício a DELEGACIA DE 
POLÍCIA DE PRONTO ATENDIMENTO – DPPA, ao Delegado Danilo Dal Zot Flores e 
extensivo a toda Policia Civil, pelo excelente trabalho que esta corporação vem realizando junto 
à comunidade no atendimento e registro de ocorrências, resultando em uma rápida solução, 
reduzindo a criminalidade e aumentando a credibilidade e confiança do trabalho policial, 
Vereador Grandó – PTB; 586/070/09, Solicita que seja enviado ofício a Associação do Gremista 
de Carazinho parabenizando o presidente Sr. NICOLAU KERN e todos os associados, pelo 
excelente trabalho que esta associação vem realizando junto à comunidade, onde 
recentemente foi inaugurada a nova fachada e a reforma da sede, VEG – PTB; 587/071/09, 
Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a Senhora CLENARA CITRON MUNEROLI 
parabenizando pela conclusão do Mestrado em Engenharia, Infra-estrutura e Meio Ambiente 
pela Universidade de Passo Fundo – UPF, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas hoje não haverá intervalo 
regimental, convido os lideres de bancada que recebam o diretor da Universidade Luterana do 
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Brasil  - ULBRA, o Senhor Waldemar e os coordenadores que apresentaram os projetos na 
casa do povo; Senhor Diretor Valdemar SJlender; Presidente Vereador Leandro Adams, 
obrigado pela deferência, Secretária Vereadora Sandra Citolin esta casa do povo, digníssimos 
vereadores, demais integrantes desta casa, quero também fazer uma saudação muito especial 
a comunidade, como é importante que a comunidade participe daquilo que acontece no 
município, uma saudação a toda comunidade também, e de uma forma muito carinhosa eu 
saúdo os professores e coordenadores da ULBRA Carazinho, nós estamos hoje aqui para falar 
um pouquinho daquilo que a Universidade esta se propondo a fazer neste ano de 2009, eu 
quero fazê-lo iniciando em dizer a comunidade aqui reunida que a ULBRA ela é mantida pela 
comunidade evangélica Luterana São Paulo de Canoas, essa comunidade foi fundada em 1904 
e a partir de 1911, portanto há quase um século, esta investindo em educação, a primeira 
escola da CESPE foi fundada em 1911, e a partir dessa primeira escola muitos outros projetos 
de educação foram desenvolvidos por todo o Brasil, culminando em 1972 com inicio do ensino 
superior, as faculdades canoenses que em 88 foram transformadas em Universidade Luterana 
do Brasil, que por mobilização de toda comunidade regional em 2000, no dia 16 de agosto, 
iniciou suas atividades também em Carazinho, a ULBRA Chegou a Carazinho por esse sonho 
da comunidade regional, se instalou em Carazinho, nós somos uma universidade que atende a 
toda região, nós temos alunos hoje de mais de 80 municípios, uma universidade ela tem uma 
grande responsabilidade no local onde ela esta instalada, e nós entendemos que essa 
responsabilidade que nós temos enquanto universidade, nós temos que cumprir com toda a 
seriedade, e nós temos procurado fazer isso, no ensino, nós temos, senhor presidente, hoje 
aqui em Carazinho, às vezes nós mesmos nos assustamos, mas nós temos 18 cursos de 
graduação implantados na nossa unidade em Carazinho, isto falo na educação presencial, nós 
temos além do presencial mais seis cursos de ensino a distância, na unidade presencial, nós 
temos mais de dois mil alunos e no IAB, sob a nossa coordenação em Carazinho e em toda a 
região nós temos mais de dois mil e quinhentos acadêmicos, além disso também atuamos na 
pós-graduação, e atuamos também na extensão universitária e é justamente quando se fala em 
extensão universitária que nós estamos hoje à noite aqui, para de uma forma tão singela, mas 
concreta, apresentar a comunidade aquilo que é o grande projeto da ULBRA Carazinho para o 
ano de 2009, o núcleo de atendimento ao cidadão, bem como também o programa que esta 
sendo articulado com a prefeitura municipal de carazinho, o nosso secretario Nelson e toda sua 
equipe, que é um programa chamado gestão e ação, esses dois programas serão apresentados 
pela professora Maria Eleni, primeiramente, quero então apresentar o núcleo de atendimento ao 
cidadão, e logo em seguida do professor Cezer apresentara o programa gestão e ação, e ainda 
estamos aguardando a professora Rosangela Werlang, que esta chegando, para também 
possivelmente apresentar o grande projeto institucional, pesquisa, que também vai dar uma 
contribuição muito importante para o município de carazinho, eu quero dizer que nós fazemos 
isso com muito orgulho, responsabilidade, porque entendemos que uma universidade, no seu 
papel social, ela precisa sair das suas quatro paredes, e através da extensão, da pesquisa e 
diferentes programas a universidade vai ao encontro da comunidade, e não apenas leva 
conhecimento a comunidade, mas traz de volta para dentro da comunidade esse conhecimento 
e assim todos crescem, então de imediato passo a palavra à professora Maria Eleni Lopes, que 
vai falar dos nossos programas de extensão comunitária para o ano de 2009; Professora Maria 
Eleni Lopes; boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores, e à comunidade aqui 
presente, é com muita alegria, como nosso diretor falou, que nós viemos até esse recinto nesta 
noite para apresentar e falar um pouco da nossa extensão universitária, nós acabamos de sair 
do nosso espaço ULBRA na rua Venâncio Aires, onde nós realizamos há poucos minutos a 
instalação e a entrega à comunidade do núcleo de atendimento ao cidadão, o que é o núcleo de 
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atendimento ao cidadão, na verdade para o ano de 2009, nós estamos desenvolvendo nove 
projetos de extensão comunitária, envolvendo as áreas da saúde, educação, esporte, cultura, 
enfim várias áreas mas estes nove projetos então terão um núcleo articulador, que vai receber 
todas as demandas da comunidade para que a gente possa atender de forma mais efetiva as 
demandas da comunidade, também nos articular de uma forma mais intensa e melhor com os 
projetos que já existem na comunidade, este núcleo então, ele passa a existir efetivamente a 
partir de agora, apesar de que ali nós já temos outros serviços que são prestados a 
comunidade, nós temos então o núcleo e no núcleo vão funcionar nove projetos, o programa de 
enfrentamento as questões de gênero, que é um projeto que visa atender as demandas contra 
a violência de mulheres e adolescentes, nós teremos profissionais da área do direito, da área 
do serviço social, que vão atender estas mulheres e adolescentes vitimas de adolescentes, 
temos um projeto de prevenção de uso e abuso de drogas, então é um projeto que vai ser 
desenvolvido juntamente com o COMEM, e que visa prevenir essas questões de drogas 
fazendo um trabalho junto aos alunos do ensino fundamental, do ensino médio e também no 
curso superior, temos também o ULBRA adotando famílias, que é um projeto que já esta em 
andamento há mais tempo no bairro esperança, nós temos um atendimento efetivo a 17 
famílias do bairro esperança, onde são oferecidos trabalhos e orientações de saúde, de higiene, 
e no ano de 2008 nós iniciamos com o curso de biomedicina também fazendo o trabalho de 
coleta e realização de exames  e logo após encaminhado a secretaria de saúde, temos também 
o projeto educação, cidadania e inclusão social, é o projeto que envolve varias ações dentre 
elas a questão da musicalidade, onde nós temos no bairro esperança, na escola municipal João 
Goulart, coral ULBRA esperança, formado por 50 crianças do bairro esperança, temos também 
um trabalho com os grupos de 3ª idade, não só do bairro esperança, mas também de toda 
cidade, e também temos um trabalho junto a escola João Goulart e a escola de educação 
infantil no sentido de dar um atendimento especial as crianças com dificuldades de 
aprendizagem, e também com relação a formação de professores, pessoas com deficiência e 
empregabilidade, projeto que nós já iniciamos e já concluímos a primeira etapa realizada, todos 
os deficientes que existem no município de carazinho e no município de Não Me Toque, e a 
partir de agora fazer a capacitação destas pessoas para inserção no mercado de trabalho, 
temos ainda o núcleo de advocacia solidária que também funciona junto no espaço ULBRA,  e 
trabalha com ações de cidadania nos bairros e também um trabalho efetivo de liderança que vai 
acontecer a partir de 2009 nas escolas, meio ambiente e desenvolvimento a cidadania, nós 
temos um professor que trabalha com as questões do meio ambiente, também vinculados aos 
projetos já existentes, esportes para uma vida legal, escolinhas desportivas de futsal e de 
futebol, uma parceria que nós temos com a Sercesa, onde nós temos a escolinha de futsal e 
também as equipes que participam de competições, temos também o projeto metodologias 
criativas para o desenvolvimento da consciência ecológica e meta reciclagem, onde nós vamos 
fazer então uma seleção dos materiais e equipamentos obsoletos na área da informática, 
construir um poli centro e oferecer cursos então de serigrafia, cursos de informática digital, 
então esses são os nove projetos, todos eles articulados com o núcleo de atendimento ao 
cidadão, que vai receber todas as demandas da comunidade, procurar atuar de maneira mais 
efetiva em rede durante o ano de 2009; Senhor Diretor Valdemar SJlender; muito obrigado 
professora, a universidade ela tem duas formas de atuar na extensão, uma é a extensão 
comunitária, que objetiva esse atendimento a pessoas, a grupos mais fragilizados e que 
também como os senhores puderam observar a partir desse ano passa a ser concentrada aqui 
no centro da cidade no nosso núcleo de atendimento ao cidadão, a segunda faceta da extensão 
é a chamada extensão acadêmica em que nós levamos através de diferentes programas o 
conhecimento desenvolvidos através de diferentes cursos também para a comunidade, e é 
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nessa ótica da extensão acadêmica que foi então pensado e esta sendo organizado nosso 
programa que será apresentado pelo professor Cezer, programa chamado Gestão e Ação, por 
favor professor; Professor Cezer Taietti; (apresentação de slides utilizando o data show); boa 
noite a todos, o programa gestão e ação ele tem sido organizado, planejado aproximadamente 
há dois anos e em junho do ano passado que a gente intensificou as nossas idéias, as nossas 
reuniões, e nós chegamos a um formato inicial que também esta sendo discutido com as 
autoridades municipais e representantes, autoridades das entidades representantes do 
município, ACDL – Associação comercial, sindicato rural, sindicato dos trabalhadores rurais, 
porque ele é um projeto que ele visa o beneficio de micro, pequenos e médios, mas 
especialmente, micro e pequenos empreendedores rurais e empreendedores urbanos, ele tem 
base no conhecimento e também no trabalho de consultoria dos professores da universidade, 
hoje em mais de 800 empresas e empreendimentos também, então se fala muito dentro do 
projeto, tudo que se fala aqui é algo realmente possível de acontecer e com resultados 
facilmente perceptíveis à medida em que se vê que o projeto ele é fácil de ser implementado já 
que ele envolve, não exclui, nem um parceiro, e também não exclui nenhuma empresa, nenhum 
empreendimento do meio rural ou urbano, o nome do projeto Gestão e Ação, o slogan geral do 
projeto é “juntos faremos melhor”, que se entende que sozinho, como universidade e como 
entidade representativas e como também publico não se constrói, não se consegue construir 
muita coisa, e como vocês observam ai é capacitação e consultoria na área do agro negócio, do 
comércio e prestação de serviço, isso através de palestras, cursos, treinamento e seminários, 
mas especialmente pela consultoria que ela tem um acompanhamento, terá um 
acompanhamento pelo período de dois anos, isso foram às primeiras reuniões que realizamos, 
prefeito eleito, vice-prefeito no gabinete da prefeitura, nas reuniões articuladas, secretario 
Nelson que se encontra presente também com presidentes de entidades representativas do 
município, as articulações com a coordenação pedagógica, é importante colocar que toda 
organização, e o projeto pedagógico ele esta intimamente ligado com todos os cursos 
existentes hoje no campus, em Tapera onde já temos ele em desenvolvimento, em reuniões 
com prefeitos, secretários e  autoridade e entidades representativas, o lançamento na 
associação indústria e comercial de Tapera, em Chapada, também um outro município que 
estamos já em fase de desenvolvimento do programa, em Sarando estamos fechando também 
a nossa parceria cm o município de Sarandi, entidades representativas, e aqui a gente começa 
a apresentação propriamente dita, direcionado a micro e pequenas empresas na área urbana, 
na área do comercio, indústria e prestação de serviços, é micro e pequena, essencialmente, 
hoje se vê o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, mas também todas as 
autoridades dos paises mais desenvolvidos do mundo, chamando a atenção da importância que 
tem as micro e pequenas empresas, e o município que nós estamos atendendo, tapera, vejam 
bem, hoje com 780, 800 empregos, eles estão perdendo aproximadamente 550 empregos, só 
de uma vez, o que se fortalece com a micro e pequena empresa, é realmente o fortalecimento 
dessas empresas provocando, originando, dois cada uma, hoje nós temos em Carazinho mais 
de 600 micro empresas, então vejam bem que é algo bastante importante, na área rural segue 
a mesma lógica, porque os grandes produtores, eles certamente assim como as grandes 
empresas urbanas, eles tem condições de bancar uma consultoria, eles fazem essa busca 
própria, enquanto que o micro e o pequeno ele sempre fica esperando que alguém venha, 
pegue ele pela mão e pegue, e é o que nós vamos fazer também, esse acompanhamento na 
consultoria durante dois anos, tornar empresários e seus empreendimentos muito mais 
competitivos nessas épocas de crise, nós sabemos o quanto é importante, as taxas de 
mortalidade das pequenas empresas, tem regiões do pais que chegamos a 90% a 95 % num 
espaço de cinco anos, isso não é pouca coisa para a gente ignorar, porque a nossa realidade 
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de Carazinho e região não é muito diferente, eu chamo a atenção para o terceiro item, onde 
tudo que nós fizemos, formatamos e organizamos o programa, com outros professores, e 
também discutidos com as comunidades, e é o que nós estamos fazendo em Carazinho, é a 
cultura da auto gestão, por quê? Porque ele prevê inicialmente na área urbana, uma pesquisa 
inicial de satisfação de todas as empresas do comercio e indústrias de prestação de serviço, ver 
como os consumidores do comercio de prestação de serviço de Carazinho estão percebendo os 
produtos, os serviços, os preços, tudo que esta sendo oferecido ao publico consumidor do 
município de Carazinho, a partir dessa pesquisa de satisfação, a partir de um diagnostico 
estratégico empresarial, é que todos os conteúdos que serão abrangidos nos treinamentos, nas 
aulas propriamente ditas, que a gente vai fazer nas atividades, serão abordados e focados 
essencialmente nessa realidade que for apostada nas pesquisas e nos diagnósticos, mas a 
palavra chave aqui que eu coloco, é auto gestão, por quê? A partir de uma pesquisa de 
capacitação das pessoas, dessa consultoria por acompanhamento por dois anos, é a questão 
de você ensinar a pescar também, mas pescar juntos até que a pessoa consiga ir pescar 
sozinha, consiga essa auto gestão, consiga sobreviver sem o auxilio de um terceiro tem que 
sempre ficar dependendo muito de outras pessoas, então a palavra auto gestão acho que é 
chave no nosso propósito desde o inicio das nossas atividades, da área rural, logicamente que 
a matriz econômica do município se conhece mais há que se considerar também que tem 
alguma carência na questão da agroindústria, especialmente na micro e pequena propriedade, 
e é nesse sentido que a gente chama a atenção também, que fortalecendo a agroindústria, e se 
criando uma marca forte, a exemplo de outros municípios da região, uma marca forte onde 
todos os produtores que se insiram nessa rede, nessa cooperação, que se pretende instalar, 
cria uma marca forte para o município de Carazinho, se produz em escala, e que se consigam 
colocar no mercado, não um produto com a marca do Cezer, do diretor Valdemar, não é cada 
um com a sua marca, com o seu nome, mas uma marca, por exemplo, Carazinho, mas embaixo 
do rótulo, isso tudo produzido, rótulo, embalagem, identidade visual, produzido pelo nosso curso 
de Design da ULBRA Carazinho, durante dois anos também essa produção e esse 
acompanhamento, tudo produzido de acordo com a ANVISA, na rotulagem, na identidade 
visual, na criação da marca, e as formas de divulgação desses produtos, então aqui também é 
algo que a gente pretende colocar de uma forma bastante enfática, as parcerias, não se exclui 
ninguém, se concentrou todas as entidades representativas, as micro, pequenas e médias 
empresas, prefeitura municipal, enfim todos os poderes constituídos e representativos do 
município, e os serviços que lhe serão oferecidos, capacitação aos gerentes, aos funcionários, 
e consultoria na área de indústria, comércio, e prestação de serviços na área urbana e na área 
rural também essa capacitação, todas as áreas existentes numa empresa nós sabemos que 
passa essencialmente ou basicamente nessas áreas aqui, organizacional, recursos humanos, 
finanças e custos, vendas e marketing, produção e manufatura, trabalhando-se todas essas 
áreas, mesmo que uma empresa seja micro mas ela possui micro estruturas também, e que são 
necessária bastante eficácia para elas conseguirem uma performance boa no mercado, os 
objetivos nossos é mínimo de 500 famílias e é importante que se diga que todos os membros 
quando nós falamos de empreendimento includente, 100% includente, ele inclui todas as 
famílias do meio rural, e ele inclui todas as empresas do município de Carazinho, sejam 
proprietários, gerentes ou funcionários, as etapas que nós prevemos é março de 2009, primeira 
etapa dezembro de 2009, janeiro de 2010 a março de 2011, e as atividades partirão dessas 
atividades aqui, diagnóstico individual e essa pesquisa que a gente colocou, depois trabalhar a 
questão de planejamento estratégico, é o primeiro instrumento gerencial que mais proporciona 
resultado efetivo como referencial no mundo hoje, e a pesquisa que nós iremos fazer é o 
segundo instrumento gerencial que é o feed back que nós precisamos saber o que a população 
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esta percebendo com relação aquilo que o comércio, indústria e prestação de serviço esta 
oferecendo para ela, a capacitação através de painéis, palestras, cases, seminários, consultoria 
com acompanhamento por dois anos, a identidade visual, a gente sabe que não basta você ser 
o melhor, o ter os melhores produtos de serviços, mas o teu publico potencial consumidor, ele 
precisa conhecer isso, e isso vem através do desenvolvimento dessa identidade visual, da 
marca e a aplicação dessa marca seja ela em rótulos, outdoors, em folders, enfim, a arte para 
dois anos, datas especiais, todo um trabalho, como existe um investimento de entidades e de 
poder publico, todas as atividades serão feitas fotos, filmagens, relatórios para um registro e 
prestação de contas do resultado que efetivamente se for construindo durante toda a 
implementação do programa, material didático, será fornecido material em meio impresso e 
também em meio eletrônico, aqui as formas de capacitação, aqui são alguns temas que a gente 
não vai citar um por um, mas vocês podem perceber, mas temas bem focados na realidade 
atual, globalização, a questão de planejamento, o próprio marketing, cooperativa, organizações 
agroindustriais, as questões de viabilidades técnicas nos projetos, gestão de pessoas, analise 
das cadeias produtivas, chama bastante atenção aqui também, dois itens, meio ambiente, um 
tema, hoje nem mais uma questão de querer ou não, mas uma questão de necessidade de 
legislação, políticas de crédito, um tema bastante interessante também se sabe a importância 
que tem, e eles fecham na área rural com esses quatro seminários que serão oferecidos no final 
de cada semestre, na área urbana, tem esse numero de empresas, os temas também para a 
área urbana, todos eles, fecham também com painéis, e o programa é isso, só enfatizando essa 
questão de que ele passa por uma pesquisa de diagnóstico inicial, baseado na realidade, a 
capacitação, treinamento das pessoas, a consultoria e esse acompanhamento por dois anos, 
isso no meio rural e no meio urbano, hoje com essa característica a gente pode dizer com toda 
certeza que é um projeto inédito em nível de Brasil com essa característica; Senhor Diretor 
Valdemar SJlender; bom, tem bastante informações nesse projeto, na verdade o que a gente 
quis hoje foi dar a câmara de vereadores e a comunidade uma idéia bastante geral daquilo que 
é um programa, que certamente vai demandar muito trabalho, mas certamente trará muitas 
realizações, não é Sr. Nelson, e nós caminharemos juntos, certamente contaremos com o apoio 
dessa casa Senhor Presidente, eu gostaria de finalizar dizendo que uma universidade ela esta 
fundamentada no tripé: ensino, pesquisa e extensão, e nós neste ano também definimos algo 
muito interessante para a comunidade de Carazinho, porque resolvemos enviar um macro 
projeto institucional chamado projeto de pesquisa integrado pró-memória do município de 
Carazinho, que em 2 minutos a professora Rosangela vai falar e apresentar para nós termos 
uma idéia disso que será desenvolvido, por favor professora Rosangela, a nossa coordenadora 
da pesquisa e pós-graduação; Professora Rosangela Werlang; boa noite a todos e a todas 
também, desculpem meu atraso, estava em sala de aula, trabalhando com os alunos, deixei os 
alunos para vir aqui rapidamente noticiar a comunidade, os vereadores também dessa casa, 
esse macro projeto que nós estamos trabalhando, ele se chama em principio projeto pró-
memória de Carazinho, e a idéia é resgatar toda história do município de Carazinho, então a 
partir de algumas dimensões que nós escolhemos como importantes, que é a história 
empresarial de Carazinho, a história desportiva, a história da educação, das instituições e das 
redes sociais do município, da política e também dos movimentos sociais, um resgate cultural, 
da saúde e dos serviços de saúde do nosso município, então o projeto que a idéia é de duração 
de dois anos, dois anos e meio, nós imaginamos trabalhar, e o produto final de todo esse 
trabalho, uma pagina desse projeto ativa na Internet a partir do ano que vem, que mostra o 
trabalho dos professores, pesquisadores, dos alunos que estão trabalhando conosco e da 
comunidade também que a gente vai trabalhar muito com a comunidade para poder 
desenvolver, o produto final também constaria de livros didáticos, são livros para as escolas, em 
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formato, nós imaginamos de uma coleção dividida por essas dimensões que a gente colocou, 
também uma exposição itinerante, uma exposição sobre a história do município que andaria 
nas escolas e enfim, e também toda uma parte de multimídia, enfim, que nós estamos 
trabalhando junto com o curso de sistemas designer, então é um trabalho grandioso que a 
ULBRA aprovou em Canoas, agora no inicio de março, para nós foi um presente mesmo que a 
gente já vinha há tempos em um projeto institucional, que até então as pesquisas nas 
universidades elas eram feitas a partir de cursos, a partir de áreas, sempre com uma 
preocupação local e regional, e essa vez a gente vai trabalhar diferente, todos os cursos estão 
inseridos  nesse projeto, então são 18 professores trabalhando, mais de 50 alunos, nós já 
temos inscrição para trabalhar com iniciação cientifica, e a gente começa então a partir da 
semana que vem, com treinamento de todos esses alunos enfim que vão trabalhar conosco 
nesse projeto, então a gente apresenta para vocês de forma bem breve, porque estamos 
sempre na discussão sobre esse projeto, qual a melhor forma, como nós vamos resgatar essa 
história do ponto de vista acadêmico, se a história de quem sempre fez, de quem nunca fez e 
não apareceu, como nós vamos fazer esse recorte todo, de questões que são invisíveis muitas 
vezes, daquele que nem sempre estava a frente mas que fez a história do município também, 
nós estamos trabalhando nesse sentido e  é uma alegria a gente poder noticiar aqui para vocês, 
é isso muito obrigada; Senhor Diretor Valdemar SJlender; na verdade, desta forma, senhor 
presidente, nós agradecemos a oportunidade, e eu quero em nome da nossa universidade, os 
seus 120 professores, 50 funcionários, mas acima de tudo, eu considero quase cinco mil alunos 
da graduação e pós-graduação, presencial e EAD, dizer que realmente a ULBRA, tem muito 
orgulho em poder caminhar junto com essa comunidade, ela nos acolheu, esses projetos, nós 
queremos crescer juntos com a comunidade e continuar plantando sementes de esperança, 
porque a esperança precisa ser semeada, precisa ser cultivada, cultivada com muito trabalho, 
muita pesquisa, muita dedicação, e para isso nós também contamos sempre com apoio da 
prefeitura municipal, mas de uma forma muito especial também desta casa, câmara de 
vereadores do município de Carazinho, nós ficamos a disposição e queremos fazer sempre o 
trabalho que orgulha a toda a nossa comunidade, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; consulto o plenário se tem alguma indagação, não havendo indagações do plenário, 
nos resta em nome da casa do povo, agradecer o trabalho da Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA, tem desenvolvido em nossa comunidade, e tenha certeza que sempre que for preciso 
podem contra com essa casa, interrompemos nossos trabalhos por alguns minutos para nos 
despedir e agradecer ao diretor e a sua coordenação que veio gentilmente nos trazer as 
informações na noite de hoje; ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação do 
requerimento, moções e projetos, solicito a sem hora secretaria que proceda a leitura, questão 
de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; desculpe senhor 
presidente, eu gostaria de pedir que os requerimentos com exceção daqueles que serão 
deferidos pela vossa excelência fossem votados em bloco; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretaria para 
fazer a leitura no nº. e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento de nº. 01 Vereadora Sandra Citolin; n º 02 Vereadora Sandra Citolin; nº. 03 
Vereador Estevão De Loreno; nº. 04 Vereador Paulino de Moura; nº. 05 Vereador Anselmo 
Britske; nº. 06 Vereador Eugênio Grandó; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão os requerimentos, com a palavra Vereador Paulino de Moura, senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa escrita e falada, aos colegas vereadores, servidores dessa 
casa, eu venho a essa tribuna senhor presidente, peço a anuência do plenário, porque hoje 
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tivemos essa bela explanação da nossa ULBRA, a ULBRA de Carazinho, ao qual com muito 
orgulho ela tem feito muitos trabalhos sociais, muitos eventos em prol da nossa comunidade, eu 
não posso deixar de ressaltar que o professor Valdemar esta conduzindo com muita 
inteligência, com muita sapiência, mas eu não posso me esquecer do nosso eterno e 
carismático Remi Rigo, esse cidadão, esse homem, e que bom que nós possamos falar em vida 
para que ela possa ser reconhecido, já foi reconhecido em vida por tudo que ele tem feito e fará 
e continuará fazendo pela nossa Universidade, a ULBRA, e também o Dr. Oswaldo Biolchi, o 
qual hoje, esta deputado federal em Brasília, muito lutou pela vinda da ULBRA para Carazinho, 
então eu gostaria, estou me desviando do foco, senhor presidente, mas eu acho que outros 
colegas vereadores também gostariam de fazer isso, porque nós não falamos nem na 
interpelação a eles, e agora estamos aqui justificando e dizendo que a nossa ULBRA, é uma 
universidade que muito tem feito para o crescimento da ULBRA, e ai eu quero dizer que 
Carazinho esta de parabéns, a ULBRA estado, esta passando por dificuldades, mas nós 
sabemos que a parte que pertence para Carazinho, muito bem feita pelo deputado Oswaldo 
Biolchi, muito bem feita pelo Senhor Remi e sua equipe, esta funcionando, então eu quero 
deixar aqui de publico, parabenizando essa instituição que muito tem feito para o nosso 
município, também senhor presidente, senhores vereadores, o meu companheiro de bancada, 
Vereador Eugênio Grandó, esteve na capital do estado, nesses dias que se passaram, onde 
esteve com nosso presidente da FGTAS, Sr. Ronaldo Nogueira, o qual há alguns meses atrás 
eu já o tinha feito, e o ano passado um requerimento para que viessem cursos de qualificação 
para o município de Carazinho, e o Vereador Gilnei Jarré sempre foi um incansável batalhador 
para que isso acontecesse, tanto é que formo novamente a comissão municipal de emprego, 
para que pudesse ela fazer a demanda, e ai eu quero fazer um pedido de publico, ao secretario 
Nelson Loeff, já conversamos informalmente, de que nós tenhamos uma demanda concreta, 
uma demanda de quais os cursos Carazinho tem potencialidade para desenvolver, as aptidões 
que nós precisamos ter, para que o foco seja direcionado, para que o recurso que venha, venha 
realmente em prol da sociedade como um todo, porque vossa pessoa  tem esse conhecimento, 
porque a vossa pessoa já trabalha com isso há muitos anos, e para a felicidade do povo de 
Carazinho, hoje a vossa excelência esta representando na secretaria de desenvolvimento, 
então nós vamos visitá-lo, e vamos ver quais as demandas que o senhor já tem como 
prioridade, tem 24 milhões de reais para aplicar no Rio Grande do Sul, não é em Carazinho, 
mas é no Rio Grande do Sul, e nós queremos uma boa fatia desse bolo, e com certeza essa ida 
do Vereador Grandó a Porto Alegre, fortaleceu mais essa possibilidade de a gente buscar esse 
recurso para o município de Carazinho e lá temos um carazinhense que com certeza ama essa 
terra, gosta dessa terra, luta por essa terra, que é o ex-vereador Ronaldo, e também para 
encerrar, senhor presidente, eu quero justificar os meus pares e a sociedade e a imprensa 
escrita e falada dessa viagem que nós faremos a Brasília, tem lá um recurso na ordem de cento 
e cinqüenta mil reais, do deputado Luiz Carlos Busato que esse recurso tem que estar 
empenhado no máximo até o dia 8 ou 10 para que nós possamos adquirir uma área para o 
nosso abrigo professora Odila, tem um outro recurso na ordem de cento e cinqüenta mil reais 
do senador Sérgio Zambiasi, que se comprometeu via telefone com a promotora Clarissa para 
que esse empenho também tivesse sido feito, para ter a ordem de trezentos mil reais, o qual 
essa casa através do senhor presidente, através dos seus pares, esta tirando do seu orçamento 
oitenta mil reais para que nós colocamos também na compra da área, e eu quero deixar bem 
claro, que o recurso do senador Zambiasi, deputado Busato, e acho que essa casa também vai 
se posicionar dessa maneira, ele será só liberado se for comprado a área, se for para construir 
eu não vou focar esse recurso no município de Carazinho, eu sei que quem libera é o prefeito, 
mas eu também sei que quem buscou esse recurso, foi o Vereador Paulino de Moura e foi a 
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câmara de vereadores, então só se for para a compra, e também estarei entregando um projeto 
piloto, projeto modelo, que já saiu em mais de dez municípios do estado do Rio Grande do Sul, 
que é um valor de 960 mil reais, para a confecção de uma creche, onde vai atender lá quem 
sabe mais de 300 crianças, então me justificando, dizendo para a sociedade que eu não tenho 
medo de viajar, mas eu também não tenho medo de trazer recursos, eu não vou ficar aqui, e 
tenho certeza que todos os colegas, todos os pares, tem esse pensamento, porque se nós 
ficarmos parados não é só o executivo que busca recursos, é o legislativo também através de 
uma pressão política, através de um trabalho com seus deputados, então eu tenho certeza que 
o poder legislativo está fazendo a sua parte, e que bom, que a renovação chegou, e que bom 
que tem três vereadores, vamos dizer, não velhos, mas vamos dizer com vários mandatos, 
experientes que possam fazer essa parceria, e eu tenho dito sistematicamente, eu quero ser o 
elo de ligação, com os novos, juntamente com o Gilnei, juntamente com o Felipe e a minha 
pessoa, para que nós possamos desenvolver o processo legislativo, muitas vezes nós vamos 
ter umas rusgas aqui, umas pegadas aqui, mas é pelo bem da comunidade, seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Gauchinho;  Vereador Anselmo Britske; senhor presidente, senhores vereadores, 
meu presidente de partido, Sr. Vilmar Daris, minha companheira de várias lutas, a Luli, nossos 
companheiros da juventude, publico presente, funcionários da casa, imprensa, quero dizer que 
essa noite entrei com um requerimento a empresa Glória, onde ela disponibilize, linha de ônibus 
ao bairro mais pobre da nossa cidade, o Bairro São Lucas, pois no domingo não tem ônibus no 
bairro São Lucas, isso foi uma grande reivindicação do pessoal do bairro São Lucas, e venho 
hoje fazer esse requerimento a empresa Glória de Carazinho, já fiz dois semana passada a ela, 
e hoje eu venho pedir em especial e que ela me responda isso, porque eu fiquei a semana 
inteira esperando, a resposta dos dois requerimentos, que eu encaminhei a empresa Glória na 
semana passada, e não veio, então eu venho pedir, junto a essa casa, para que a empresa 
Glória disponibilize esse ônibus para lá, porque realmente o pessoal fica doente no domingo, 
como vai vir lá da São Lucas para cá, tem que chamar um táxi, e ai já se vai o dinheiro, que 
pode ser ocupado para comprar um medicamento, que pode ser ocupado para comprara 
qualquer outra coisa de necessidade básica do pessoal do bairro São Lucas, entrei com mais 
algumas indicações e uma moção, e dizer que foi muito bom ter essa passagem aqui, essas 
duas sessões, onde pude exercer esse poder de vereador, e fazer as indicações, fazer os 
requerimentos, isso é para todo o pessoal da comunidade de Carazinho, seria isso presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Grandó: senhor 
presidente, colegas, senhores e senhoras, gostaria de quebrar um pouco do nosso regimento e 
também prestar contas da viagem que eu fiz a Porto Alegre, nós fomos buscar vários projetos, 
nós fomos na SUSEPE, fomos levar um pedido conjunto da bancada do PTB, do Vereador 
Paulino de Moura e do Vereador Grandó, para o ex-vereador Ronaldo, na questão dos cursos 
profissionalizantes, que o Vereador Paulino de Moura já se manifestou, passei antes de chegar 
em Porto Alegre em Estrela, e fui conhecer um projeto que foi premiado no premio gestor, que é 
um premio concedido pelos auditores do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul, é 
um projeto na área de saneamento básico, que eu fiquei surpreso, me chamou muita atenção, 
eles estão instalando  lá no município de estrela, mil estações de tratamento, num custo de 15 a 
16 mil reais, cada estação de tratamento, enfim, recolhe o resíduo, entrega a água purificada, 
para a nascente para 50 residências, me surpreendeu primeiro que o custo é baixo, é um 
projeto possível, eu estou mantendo contato com a prefeitura de Estrela e vou formalizar um 
convite para que a secretaria municipal do meio ambiente de Estrela, venha a câmara, venha a 
Carazinho, estou fazendo um contato com a promotora Clarissa, na questão do meio ambiente 
também, para apresentar esse projeto, um projeto viável, um projeto ai, cada moradia, 50 
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residências um custo que não chega a 20 mil reais, acho que um projeto possível e necessário 
para o município de Carazinho, estive também na SUSEPE quando fui comunicado que o 
prefeito Aylton já tinha firmado o convênio para botar os presidiários do regime semi-aberto a 
trabalhar na área da capina, mas olha, vou dizer, fiquei triste, a cidade esta suja, precisa de 100 
pessoas para limpar a cidade, e o prefeito Aylton firma um convenio com apenas 10 
presidiários,  não estou entendendo, ou a cidade esta suja e precisa realmente ser limpa, e se 
contrata 40 que é a capacidade que o município de Carazinho tem, não tem necessidade da 
contratação, já lhe concedo vereador, mas da mesma forma, atendendo um pedido do Vereador 
Rudi, uma conversa que tive com o Rudi, e que tive com o Vereador Paulino de Moura, busquei 
juntamente com o Leonardo Vedana, jurídico da casa, uma solução para nós enviarmos 
novamente o projeto da capina para essa casa, foi-me dito que o projeto da capina só é 
possível se ele se tornar um projeto social, eu hoje passei um pedido de parecer para a 
prefeitura, foi alcançado para o Vereador Paulino de Moura, passou pelo Rudi, então a gente 
esta tentando solucionar o problema, só quero dizer que causou uma estranheza, e concedo a 
palavra ao colega, para dar uma explicação  nesse sentido; Vereador Rudinei Brombilla; 
questão de ordem, colega vereador, até parabenizo o interesse, em querer auxiliar o executivo 
neste projeto da capina, só para esclarecer hoje eu conversei com o prefeito Aylton, também 
conversei com o secretario de assistência social,  o que seria a idéia desse projeto para voltar 
da capina, seria um projeto social, como vossa excelência me informou pela parte da manha, 
que seria elaborado no executivo e enviado novamente para essa casa, para apreciação e 
votação, onde seria dez pessoas do presídio, apenados, e as outras 50, a idéia seriam 60 
pessoas no total para fazer esse mutirão, e 50 pessoas seria via UACC, onde os presidentes de 
associação de bairros iriam indicar as pessoas para trabalhar nos seus bairros, com a limpeza, 
e nesse projeto social, seria incluído algumas regras, alguns critérios, que para essas pessoas 
poderem participar desse projeto, tem que ter criança na escola, tem que ter uma renda de um 
salário mínimo, enfim são os critérios que o executivo vai definir, mas eu agradeço, parabenizo 
pelo auxilio, e pelo empenho que vossa excelência teve junto a Porto Alegra na capital lá; 
Vereador Eugênio Grandó; obrigado pela intervenção do colega, então eu só quero dizer que 
Carazinho tem uma capacidade hoje de até 40 presos, para laborar em qualquer programa, e 
digo mais, foi me passado uma informação que eu não tinha conhecimento, que qualquer 
empresa, a câmara de vereadores, ou qualquer empresa da iniciativa privada, pode firmar 
convenio com a SUSEPE onde o presidiário, o apenado, ganha 75 % de um salário mínimo, e 
passa a prestar serviço em qualquer empresa, qualquer instituição, publica ou privada, onde 
cada dia trabalhado dele reduz três dias na pena; Vereador Paulino de Moura; concede um 
aparte colega; Vereador Eugênio Grandó; com certeza; Vereador Paulino de Moura; até 
para auxiliar vossa excelência e parabenizar por essa ação, por essa dedicação, e dizer para 
aqueles que se assustam com o apenado, é pior ele ficar lá fechado, por que quando ele sair 
ele vai sair matando e roubando, se você conseguir, trazer ele para a sociedade novamente, 
você conseguir recuperar esse apenado, e aqueles que tem medo, que aquela pessoa que vai 
trabalhar, poderá fugir, eles têm alguns critérios, só serão através de uma avaliação psicológica, 
varias ações para saber se aquela pessoa esta interessada em voltar, então quero lhe 
parabenizar porque é uma coisa que eu tenho uma dedicação muito especial durante a minha 
vida, até porque eu fazia isso na chácara da minha mãe, onde nenhum apenado me deu 
problema, então esta de parabéns, e vou lutar junto com vossa excelência para aumentar esse 
numero, se possível 20, se possível 25, mas eu acho que o numero tem que aumentar com 
certeza porquê muito vai se fazer em prol das pessoas e principalmente dessas pessoas que 
não acreditam mais em si próprias, quem sabe com serviço eles terão uma vida mais digna, e 
quem sabe não nos roubarão, não matarão nossos filhos, então esta de parabéns a vossa 
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excelência, obrigado; Vereador Eugênio Grandó; obrigado, eu gostaria, eu gosto muito de 
defender esse projeto, até fui a radio gazeta, eu agradeço, dar uma entrevista para o Hélio, a 
Ana Maria, enfim, foram vários telefonemas questionando porque um presidiário, porque não 
outra, gente, presidiário não é uma pessoa sozinha, atrás do presidiário tem uma mulher, tem 
um filho, tem uma família inteira, então não é um projeto por uma questão de briga, de 
discordância ideológica entre eu e o partido do governo, não é isso, eu acredito na inclusão 
social do presidiário, acho que tem que socializar para a coisa poder evoluir e melhorar, esta 
ressocializando não só ele, todos os familiares dele, essa é a justificativa que eu tenho do 
projeto, quero falar um pouco sobre o meu pedido de informações, que é um requerimento que 
eu entrei hoje, é um pedido de informação com referencia a secretaria municipal de educação, 
tem algumas coisas que causam estranheza na gente, aqui não vai nada de perseguitório, 
enfim, contra a secretaria de educação, só que eu não consigo entender como as pessoas 
somem, se num período de quatro a cinco meses atrás as escolas municipais funcionavam, 
com o mesmo numero de funcionários o que esta acontecendo? Onde estão esses 
funcionários, porque esta faltando professor, eu acho que não só eu, mas a comunidade, e toda 
essa casa tem que ter esclarecimentos, do que realmente esta acontecendo, se esta faltando 
professores, como anunciado, esta na hora do executivo municipal pensar num concurso 
publico, na realização de um concurso para suprir essas vagas, então queria justificar meu 
pedido de informação, é uma avalanche de telefonemas todos os dias, e-mails, pessoas na rua 
cobrando alguma posição do vereador que votaram, enfim até do poder legislativo, que não 
estão concordando com as alegações que tem saído na imprensa, enfim, como as justificativas 
que tem vindo da secretaria de educação, é um pedido de informação só para esclarecer 
mesmo, de repente as informações vem, eu venho nessa tribuna novamente e digo para todos 
vocês, foram respondidos os meus questionamentos, faço a meia culpa, agradeço e vou passar 
a poder defender alguma cosia da secretaria de educação, porque a reclamação tem sido geral, 
de professores, de alunos, de pais, enfim, então a gente esta aqui para fiscalizar e para 
descobrir o que esta de errado, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador, Doutor Elbio; Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, 
secretária, colegas, ao publico aqui presente, aos funcionários da casa também, na verdade eu 
só vou me dirigir hoje com relação a um pedido de informação, com relação a cooperativa dos 
catadores de sonhos, são pessoas que trabalham na reciclagem, estão vivendo numa condição 
muito ruim, são mais ou menos 18 pessoas, que vivem da reciclagem do lixo, e eles estão 
assim, o preço pelo que entendi esta baixo da reciclagem, e eles estão sem condições, estão 
vivendo mal, uma péssima maneira até, então com relação a o pedido de informação, saber 
como esta a situação deles, quem é o responsável, quem é que faz a contratação deles, assim 
para saber como eles estão vivendo realmente, é isso; Presidente Vereador Leandro Adams; 
não havendo vereador que queira discutir os requerimentos, colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, os requerimentos, pedido de informação, nº. 07, 08 e 09, não serão apreciados por esse 
plenário, conforme liminar deferida pelo tribunal de justiça do estado do Rio Grande do Sul, 
moções, conforme acordo de bancada, as moções serão votadas em bloco, convido a senhora 
secretaria para fazer a leitura do nº.  e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; moção nº. 01 Vereador Rudinei Brombilla; nº. 02 Vereador Rudinei Brombilla; nº. 03 
Vereadora Sandra Citolin; nº. 04 Vereadora Sandra Citolin; nº. 05 Vereadora Sandra Citolin; nº. 
06 Vereadora Sandra Citolin; nº. 07 Vereador Anselmo Britske; nº. 08 Vereador Erlei Vieira; nº. 
09 Vereador Eugênio Grandó; nº. 10 Vereador Eugênio Grandó; nº. 11 Vereador Eugênio 
Grandó; nº. 12 Vereador Eugênio Grandó; nº. 13 Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir as 
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moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se 
manifestem, aprovado por todos, projetos, peço para que a senhora secretaria proceda a leitura 
do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e 
finanças; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; para encaminhamento de votação, eu gostaria que vossa excelência consultasse o 
plenário para que os projetos sejam votados em bloco, todos eles, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão a proposição do Vereador Paulino de Moura 
para votação em bloco dos projetos, não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado 
por todos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Processo: 0414/050/2009. PROJETO DE LEI 
Nº 027/09 - Autor: Executivo Municipal - Ementa: Autoriza a contratação emergencial de 
instrutores para a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC. Parecer: O 
executivo municipal propõe projeto  de lei que autoriza contratação emergencial de instrutores 
para a fundação educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Voto: em face do 
exposto, o presente projeto  Del lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria. 
Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó – secretario e Vereador 
Anselmo Britske – membro; Processo: 0471/061/09. PROJETO DE LEI Nº. 031/09 - Autor: 
Executivo Municipal - Ementa: Autoriza o poder executivo a firmar convênio com a Secretaria 
Estadual de Educação, para cessão de uso de espaço físico em escolas estaduais pela rede 
municipal de ensino de Carazinho. Parecer: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que 
autoriza a firmação de convênio com a Secretaria Estadual de Educação, para cessão de uso 
de espaço físico em escolas estaduais pela Rede Municipal de Ensino de Carazinho. 
Análise.Considerando que é obrigação constitucional do Município atuar prioritariamente no 
Ensino Fundamental e na Educação Infantil, conforme a Constituição Federal, art. 211, § 2º, o 
Projeto de Lei nº 031/2009 se acha revestido de legalidade e constitucionalidade. Voto: Em face 
do exposto, e conforme parecer do IGAM, o presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – Relator e presidente, Vereador 
Eugênio Grandó – secretario e Vereador Anselmo Britske – membro; Processo 0467/057/2009.  
PROJETO DE LEI Nº. 033/09 - Autor: Executivo Municipal - Ementa: Altera o anexo II da Lei 
Municipal nº. 5057/97 - Refere-se as funções de confiança (gratificações). Parecer: O Executivo 
Municipal propõe Projeto de Lei que altera o anexo II da Lei Municipal nº 5.057/97. Análise: No 
que tange ao aspecto formal do projeto de lei, nota-se que o mesmo está correto quanto à 
iniciativa, haja vista ter partido do Executivo Municipal, que detém competência para legislar 
sobre o funcionalismo público municipal. O aumento dos valores deverá observar o §1º do art. 
39 da Constituição Federal e importará em aumento de remuneração que necessita atender, 
também, outros requisitos constitucionais e legais pertinentes.O primeiro passo é avaliar qual o 
percentual que está sendo gasto com a despesa total com pessoal, nos termos do art. 18 
combinado com o art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sendo que presume-se, até 
então, que o mesmo foi avaliado pela Administração Pública.Além disso, o aumento de 
remuneração das funções de confiança deve observar a previsão contida no art. 169, § 1o, da 
Constituição Federal, que exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e 
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes. Art. 169. ...§ 1o. A concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
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entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver 
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e 
as sociedades de economia mista.A existência de prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes deve ser 
apurada consoante as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois no caso em tela 
se trata de criação de despesa de caráter continuado, o que impõe a observância dos art. 17 da 
LRF.Verifica-se que o Projeto de lei está devidamente acompanhado com o impacto 
orçamentário-financeiro do exercício em que se deva entrar em vigor. Voto: Em face do 
exposto, o presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. 
Vereador Anselmo Britzke – relator e membro, Vereador Gilnei Jarré – presidente e Vereador 
Eugênio Grandó – secretário; Processo 0468/058/2009. PROJETO DE LEI Nº. 034/09 - Autor: 
Executivo Municipal - Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, 
no valor de R$300.000,00 - visa custeio de despesas com a implantação da Stara S/A Industria 
de Implementos Agrícolas em nosso município. Parecer: O Executivo Municipal propõe Projeto 
de Lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 
300.000,00. Análise: A abertura de crédito adicional suplementar depende da existência de 
recursos disponíveis para a sua cobertura, conforme o art. 43, § 1o, I da Lei no 4.320, de 
1964.Sobre o assunto _ créditos adicionais _ o IGAM, já se pronunciou em seu Informativo 
Legisla – Contabilidade – Texto 14 – Créditos Adicionais. Créditos Suplementares – ocorre toda 
vez que dotações orçamentárias tornam-se insuficientes. Somente os créditos adicionais 
suplementares podem ser autorizados na própria lei orçamentária, sendo que a abertura dos 
mesmos se dá por decreto do Poder Executivo, o qual indicará a fonte de recursos. Voto: Em 
face do exposto, o presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria. Vereador Anselmo Britske – relator e membro, Vereador Gilnei Jarré – presidente e 
VEGF – secretario; Processo 0469/059/2009. PROJETO DE LEI Nº 035/09 - Autor: Executivo 
Municipal - Ementa: Autoriza concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa Stara 
S/A Indústria de Implementos Agrícolas. Parecer: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei 
que autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa Stara S/A Indústria de 
Implementos Agrícolas.Análise: Do ponto de vista formal, o projeto de lei não possui nenhum 
vício de origem, posto que partiu do Executivo Municipal que detém competência privativa sobre 
esta matéria. Ainda, conforme o Decreto-Lei 271/67: "Art. 7º. É instituída a concessão de uso de 
terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, 
como direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 
cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. § 1º. A concessão de uso poderá ser 
contratada por instrumento público ou particular, ou por simples termo administrativo, e será 
inscrita e cancelada em livro especial. § 2º. Desde a inscrição da concessão de uso, o 
concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e 
responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre 
o imóvel e suas rendas. § 3º. Resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o 
concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou 
descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer 
natureza. § 4º. A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por 
ato inter vivos, ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre 
coisas alheias, registrando-se a transferência.Voto: Em face do exposto, o presente Projeto de 
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Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Eugênio Grandó – 
relator e secretario, Vereador Gilnei Jarré presidente e Vereador Anselmo Britzke – membro; 
Processo 0416/052/2009.  PROJETO DE LEI Nº 029/09 - Autor: Executivo Municipal - Ementa: 
Autoriza permuta entre professores da rede Municipal de Ensino de Carazinho, com professores 
lotados em Redes Municipais de outros municípios. Parecer: O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que autoriza a Permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de 
Carazinho, com professores lotados em Redes Municipais de outros municípios.Análise: A 
emenda modificativa proposta ao projeto de lei faz as correções necessárias para que o mesmo 
se torne viável, com base no parecer do IGAM em anexo. Voto: Em face do exposto, o presente 
Projeto de Lei, com a Emenda Modificativa, é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó – secretario e 
Vereador Anselmo Britzke – membro; Emenda modificativa: art. 1º - fica alterado a redação do 
art. 6º, art. 7º e art. 8º e suprimido o art. 12º do projeto Del lei nº 029 de 13 de março de 2009 
que passa a viger com a seguinte redação: Art. 6º - as permutas terão validade de um ano, 
podendo ser ou não renovadas a qualquer tempo. Art. 7º - a permuta poderá ser cessada a 
qualquer tempo. Art. 8º - a secretaria municipal de educação e cultura de Carazinho, reserva-se 
o direito de cancelar a permuta e requerer o retorno imediato do seu professor permutado em 
caso de comprovada inaptidão profissional, do professor, com ele permutado, facultando o 
mesmo direito ao outro município. Art. 12º - suprimido. Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB e Vereador Anselmo Britzke – PDT; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças, Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a 
essa tribuna para reconhecer e render a comissão de justiça e finanças um elogio, um 
amadurecimento, dando os pareceres no tempo regimental,  fazendo as coisas conforme se 
deve fazer, e eu vou fazer um pedido de publico, eu acho que o poder legislativo os 10 
vereadores, não podem deixar ingerir picuinhas, pessoas tentando manobrar um, manobrar 
outro, dizer algo e outro dizer outra coisa, nós temos que ter essa linha, essa postura, e hoje 
nós tivemos, durante todo dia, se conversou com o Vereador Gilnei Jarré, com o Vereador 
Grandó, com o Vereador Rudi, com o Vereador Estevão De Loreno, com o Vereador Anselmo 
Britzke, com o Vereador Elbio Esteve, com o Vereador Erlei Vieira, com o presidente desta 
casa, e nós, achamos, o que é melhor para carazinho, buscamos e acertamos o que é melhor 
para carazinho, e a Vereadora Sandra Citolin, coitada, Deus o livre, daí ela me mata, mas 
Vereadora Sandra Citolin, os últimos serão os primeiros, então tenha essa convicção, e eu 
jamais esqueceria o seu nome propositadamente, então entenda, com certeza, então qual a 
idéia, a idéia que esse poder legislativo procure fazer as avaliações dos projetos para que nós 
possamos, como na noite de hoje, pessoas esperando alguns projetos, ele seja aprovado, mas 
ai é que esta a comissão de justiça e finanças foi madura o suficiente para exarar o parecer e ai 
nós votarmos, porque se nós fossemos novamente discutir, tinha coisas que precisava se 
arrumar, mas a comissão o que fez, ela mesmo arrumou, e colocou os projetos a 
disponibilidade da comunidade para que seja votado, esta de parabéns a comissão de justiça e 
finanças, e também a comissão de ordem econômica e social, porque nós estamos cada vez 
amadurecendo e com certeza nós vamos divergir milhares de vezes, mas eu acho que a 
divergência só faz o poder crescer, e a prova esta ai, hoje vão seis projetos a votação, todos 
eles dado o parecer, antes de terminar o prazo regimental que a comissão tem, e nós temos 
hoje a felicidade, depois falarei sobre os projetos, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Grandó; Vereador Grandó; gostaria de me ater ao projeto, autoriza 
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contratação emergencial de instrutores para a fundação educacional tecnológica de carazinho, 
projeto normal, existiu na gestão passada, só queria fazer um pedido a liderança do governo, 
senhores e senhoras que estão aqui presentes, que de uma forma ou de outra fazem parte da 
atual administração, senti falta do coral municipal, senti falta da dança italiana, quero deixar de 
publico um pedido que seja enviado um novo projeto para essa casa, contemplando; Vereador 
Rudinei Brombilla; um aparte Vereador Grandó, até vossa excelência comentou comigo hoje, 
eu entre em contato com a secretaria de educação, e esta vindo semana que vem este projeto 
ai; Vereador Grandó; agradeço, resolvi fazer esse pronunciamento para realmente ficar 
registrado meu pedido na ata, que eu acho dois projetos importantes, que tinham no município, 
e assim como às vezes a gente passa por cima de rusgas políticas, espero que também a atual 
gestão passe da mesma forma, e esses dois projetos aportem a casa, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
senhor presidente, colegas vereadores, publico que esta aqui hoje e tem pessoas que tem nos 
acompanhado num prazo diários, semanal, digamos assim, a todas as sessões e isso é muito 
positivo, isso é muito bom , volto a afirmar que nós temos que acompanhar o trabalho dos 
políticos de nossa cidade, que nós temos que acompanhar o trabalho dos vereadores, o 
trabalho do executivo, e a forma como essas pessoas respondem aos anseios da comunidade, 
também concordo com o Vereador Paulino de Moura, quando diz que as comissões estão 
amadurecendo, as comissões estão aprendendo a trabalhar em conjunto, estão aprendendo a 
ouvir uns aos outros, todos nós, com certeza, chegamos na câmara de vereadores assim 
afoitos, com muita sede ao pote, e provavelmente assim chegou o executivo, e provavelmente 
assim chegaram os secretários, a nossa cidade carece de muitas coisas, a nossa cidade 
precisa de muitas melhorias, e elas com certeza  precisariam ser imediatas, mas a gente sabe 
que o tempo ensina as coisas a caminhar mais adequadamente, então nós analisamos 
realmente a tarde toda, todos os projetos que poderiam ir a votação, e consideramos todos eles 
de fundamental importância, também procurei a comissão de justiça na metade da tarde, e já na 
semana anterior quando estava estudando o projeto da FUNDETEC, a explicação da própria 
FUNDETEC, e da própria secretaria semana passada, a explicação porque que a cultura 
italiana não estava contemplada nesse primeiro momento, porque o coral não estava, porque a 
dança tradicionalista não estava, porque a dança moderna não estava, e a gente entende 
realmente que aquilo que é bom, deva continuar, mas gente também deve entender, que cada 
governo tem propostas diferentes, que devam ser estudadas, que devam ser incrementadas, e 
quem sabe suspensas ou acrescentadas então eu acho que nosso papel aqui é justamente 
buscar, junto a todos esses colaboradores o que é melhor para o município e a explicação que 
eu recebi, foi a de que esses projetos viriam num segundo momento, que todos aqueles, as 
oficinas estavam nesse primeiro anexo, e que os projetos que estavam sendo desenvolvidos 
nas escolas, como todos esses de dança, inclusive o coral, viriam num segundo anexo, só não 
veio hoje por que o prefeito estava viajando semana passada, mas a gente quer dizer que 
porque as pessoas estão aqui, e é importante fazer essa colocação, os projetos virão, já foi 
conversado com o pessoal,  e esta vereadora teve sim a preocupação de que todos os projetos 
culturais que o município desenvolve sejam mantidos, juntamente com as outras comissões e 
com outros vereadores, em relação ao pedido de informação do Vereador Grandó, também 
quero colaborar vereador, e dizer que segunda-feira, nós ouvimos muito aqui dentro dessa 
casa, que tinha um projeto de contratação emergencial para professores das escolas 
municipais, e me surpreendi como fui consultar outros vereadores, não tinha nada desse tipo de 
projeto aqui, não tínhamos conhecimento porque esse projeto não entrou, então eu quero dizer 
aos senhores que o nosso trabalho é um trabalho bastante comprometido, principalmente 
comprometido com áreas importantes, como é a educação, como é a saúde, como é o 
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desenvolvimento do município, visitei quase todas as escolas durante a semana, fui a cada 
escola para ver o que poderia ser feito, como poderia ser trabalhado, de que forma a educação 
poderia ser construída conjuntamente com a comunidade, com a câmara legislativa, e com o 
executivo, e eu acho que nós assim como aqui, estamos caminhando, temos que caminhar 
mais, temos que ter um dialogo maior, como disse alguém aqui, ninguém é inimigo de ninguém, 
pelo contrario, somos todos construtores de uma sociedade, e queremos que essa sociedade 
seja transparente e igualitária, em relação ao projeto da STARA, quando a gente analisou o 
projeto, eu particularmente, analisei durante o final de semana, me muni de várias legislações, 
eu não sou formada em direito, mas eu sou uma educadora, então eu tenho ciência que aquilo 
que eu vou votar eu tenho que votar com argumento, e ciente de tudo que possa acontecer, e 
realmente assim, a gente fica bastante satisfeito que houve um empenho por parte da 
secretaria, por parte do executivo em abrir portas para que uma empresa do porte da STARA se 
colocasse no município, e quero dizer Sr. Nelson, ao senhor que esta aqui hoje, que da minha 
parte buscarei sempre ser uma pessoa aberta a esse dialogo das empresas que queiram se 
instalar aqui, não trabalho diretamente com empresa, o meu trabalho é com 1.200 alunos que a 
cada ano procuram um emprego e não acham em Carazinho, então acho que são essas 
pessoas que eu como vereadora, mulher, mãe, e educadora, devo buscar, talvez não 
compreenda a questão empresarial, mas vou buscar informações, agora certamente toda 
aquela empresa que diz na sua exposição de motivos, geradora de rendas, a gente tem que 
acatar e votar a favor, então era isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo mais vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovação unânime, peço para a senhora 
secretária proceda a leitura do parecer de ordem econômica e social dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; PROJETO DE LEI Nº. 027/09 - Autor: Executivo Municipal - 
Ementa: Autoriza a contratação emergencial de instrutores para a Fundação Educacional e 
Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC. Parecer: O executivo municipal propõe projeto de lei 
que autoriza contratação emergencial para instrutores da Fundação educacional e tecnológica 
de carazinho – Fundetec. Em face do exposto o presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador Rudinei 
Brombilla – secretário e Vereador Elbio Esteve – membro; PROJETO DE LEI Nº. 031/09 - 
Autor: Executivo Municipal - Ementa: Autoriza o poder executivo a firmar convênio com a 
Secretaria Estadual de Educação, para cessão de uso de espaço físico em escolas estaduais 
pela rede municipal de ensino de Carazinho. Parecer: O executivo municipal propõe projeto de 
lei que autoriza convênio com a secretaria estadual de educação para sessão de uso de espaço 
físico em escolas estaduais pela rede municipal de ensino de carazinho. O presente projeto de 
lei atende a lei de diretrizes e bases da educação nº. 9394/96. em face do exposto o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. PROJETO DE LEI Nº. 033/09 - 
Autor: Executivo Municipal - Ementa: Altera o anexo II da Lei Municipal nº. 5057/97 - Refere-se 
as funções de confiança (gratificações). Parecer: o presente projeto de lei é constitucional com 
o impacto financeiro atendendo ao proposto, em face do exposto o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. PROJETO DE LEI Nº. 034/09 - Autor: 
Executivo Municipal - Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, 
no valor de R$ 300.000,00 - visa custeio de despesas com a implantação da Stara S/A Industria 
de Implementos Agrícolas em nosso município; Parecer: o presente projeto de lei foi 
considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças, esta comissão entende que o 
referido projeto gerará empregos diretos e indiretos, incrementando o desenvolvimento 
industrial e comercial do município, em face do exposto o presente projeto de lei encontra-se 
apto a ser incluído na ordem do dia. PROJETO DE LEI Nº. 035/09 - Autor: Executivo Municipal - 
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Ementa: Autoriza concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa Stara S/A Indústria 
de Implementos Agrícolas. Parecer: o presente projeto de lei foi considerado constitucional pela 
comissão de justiça e finanças, esta comissão entende que o referido projeto gerara empregos 
diretos e indiretos, incrementando o desenvolvimento industrial e comercial do município. Em 
face do exposto o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia.  
PROJETO DE LEI Nº. 029/09 - Autor: Executivo Municipal - Ementa: Autoriza permuta entre 
professores da rede Municipal de Ensino de Carazinho, com professores lotados em Redes 
Municipais de outros municípios. Parecer: o presente projeto de lei atende aos critérios de 
conveniência e oportunidade na configuração do interesse publico nos termos da lei, em face do 
exposto o presente projeto de lei, com a emenda modificativa, encontra-se apto a ser incluído 
na ordem do dia. Vereadora Sandra Citolin – presidente, Vereador Elbio Esteve – relator e 
membro e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador Leandro Adams; 
esta em discussão os pareceres da comissão da ordem econômica e social, não havendo mais 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários se manifestem, aprovação unânime, estão em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados por todos, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem nessa noite de hoje, 
temos que concordar com o Alemão, não no amadurecimento, mas sim na proposta, que nos foi 
delegado pelo povo de viabilizar o andamento do nosso município, nós temos as professoras, a 
diretora do CEMEP, que também nos fazem pedido, uma atenção especial em relação ao 
projeto que se encontra em tramitação nessa casa, que hoje esta indo a votação, houveram 
muitos questionamentos e algumas concordâncias, por isso que esse projeto esta indo a 
votação na noite de hoje, Vereador Grandó, Vereadora Sandra Citolin, falaram de projetos 
importantes que não estão sendo realizados, citaram dois, três, mais eu acho que não são só 
dois ou três, nós tínhamos inúmeros projetos que vinham sendo desenvolvidos na 
administração passada, e nós julgamos com certeza que são projetos importantes, para nossa 
comunidade, também entendemos que o atual governo tem uma proposta diferenciada , esta 
tentando colocar em pratica, mas o governo passado tinha uma proposta com a comunidade, 
uma proposta de investimento, que conseguiu colocar em pratica via FUNDETEC, juntamente 
com o CEMEP, um investimento de mais de 40 mil reais em qualificação, e hoje nós estamos 
aprovando um projeto que chega a 12 mil reais, então o que nós esperamos desse governo que 
realmente pense e invista em qualificação, de oportunidade que o governo passado deu a 
essas pessoas, que não tem a oportunidade de qualificar, e através desses projetos que nós 
vamos ter a qualificação desejada nesta comunidade tão pobre de conhecimento, e temos a 
certeza de que temos excelentes profissionais que desempenham essa árdua tarefa de ensinar, 
então vocês tenham a certeza de que a nossa casa esta a espera de novos projetos, não  vou 
citar os projetos porque com certeza o CEMEP tem esses projetos que já foram desenvolvidos 
e a necessidade que a nossa comunidade espera, também temos uma preocupação e não 
estamos deixando de votar favorável a intenção do executivo municipal, relacionado ao 
aumento de funções de confiança, funções essas que agradam, funções essas que motivam 
aos funcionários efetivos a trabalhar e dar um pouquinho mais de si, só que a nossa 
preocupação não é com as pessoas que vão ganhar essa gratificação, e sim com o aumento da 
despesa de pessoal do nosso município, quanto mais aumentar a despesa, menos o 
investimento que nós temos no nosso município, então essa sim é a nossa preocupação, mas 
em momento algum iremos, falo em nome da bancada do PSDB, em momento algum iremos 
viabilizar qualquer atitude, vontade em relação a aumento ou em relação a criação de pessoas 
para o nosso município, também não podemos deixar de relatar, Vereador Alemão, 
compromisso meu, seu e do Vereador Felipe Sálvia no ano passado, um compromisso 
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assumido com a comunidade carazinhense, com as entidades de carazinho, onde foi colocado 
no orçamento 800 mil reais para uma futura instalação da cooperativa Aurora, temos a ciência 
de que esse recurso esta lá guardado, e acredito e tenho a certeza de que o prefeito esta 
fazendo bom uso desse recurso, esta sendo reduzido 300 mil para com que se concretize a 
instalação da STARA, juntamente com essa bela área que esta sendo doada para essa 
instalação, só também  me preocupa o período de seis meses para instalação, é um período 
muito curto, e entendam que ninguém se instala em seis meses, então acredito que o município 
deverá de fazer vistas grossas que nem já fez em administrações passadas e que oportunize 
mais meses para essa empresa realmente ter esse processo com cautela e com tranqüilidade, 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; senhor Presidente Vereador Leandro Adams, senhora Secretária Vereadora Sandra 
Citolin, colegas vereadores, presidente do PMDB presente aqui nesta casa, Romano Guerra, 
presidente do PDT Vilmar Daris, imprensa, publico presente, neste período que se fala em crise 
mundial, é uma alegria, uma satisfação onde carazinho pode comemorar a noticia no jornal 
diário da manhã do dia 15 de março, STARA anuncia investimento de 20 milhões em carazinho, 
empresa construirá unidade na área de fundição de aço modular em área de 75 mil metros, 
aproximado, confirmação aconteceu após reunião no palácio do comércio, o empreendimento 
vai gerar de 90 a 110 empregos diretos e indiretos, a previsão é que as obras comecem agora 
em abril e finalizam em janeiro previsão de 10 meses para construção da obra, então eu não 
poderia deixar de vir nessa noite de hoje, nesta noite que nós vereadores temos a alegria e a 
satisfação de votar e aprovar esse projeto dessa doação dessa área para a STARA que esta se 
instalando em carazinho, também não posso deixar de dizer de todo o empenho que teve a 
administração municipal, que teve através da secretaria de desenvolvimento, o Sr. Nelson Loeff, 
do planejamento, Hélio Bilau, e também do Prefeito Aylton Magalhães, e do vice Capitânio, 
como também teve vereadores nesta casa que o ano passado, o colega Vereador Paulino de 
Moura, já contactou com a STARA, e esta sendo concretizado, esta instalação para carazinho, 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem, nos dão a 
honra ate o adiantado da hora, mas eu preciso vir a essa tribuna e falar sobre três projetos, o 
primeiro é referente a FUNDETEC o qual hoje, esta se votando o projeto, disse antes que o 
projeto esta se votando no prazo regimental, e falar sobre prazo regimental e sobre regimento, 
senhor presidente, eu não gostaria que ninguém se ofendesse, mas aqui tem três situações, 
você discute o parecer da comissão de justiça e finanças, você discute o parecer da comissão 
de ordem econômica e social, e discute o projeto, nós estamos invertendo as ações, nós 
primeiro estamos discutindo o projeto depois o parecer da comissão de justiça e finanças, então 
eu gostaria que, em outras oportunidades, o senhor pudesse fazer o regimento se valer, e 
gostaria de dizer que para a  nossa felicidade este projeto esta indo a votação, será aprovado 
por unanimidade, e pediria aos diretores da FUNDETEC, do CEMEP, que nos próximos quatro 
meses, são por quatro meses, se faça uma discussão mais ampla, para  ampliar mais cursos, 
para criar situações melhores neste projeto, soubemos que esse recurso que tem hoje locado 
para se fazer, são esses cursos, é essa a situação, então nós não podemos vender para a 
comunidade que vamos fazer muitos projetos, e não tem recursos para pagar os profissionais, 
então esta de parabéns a secretaria, através do Jairo, através da sua equipe, de que esta 
fazendo as coisas com os pés no chão, primeiro faz por quatro meses, faz o que tem que se 
fazer, e daí depois vocês podem vir a essa casa e quem sabe ampliar o numero de cursos, 
também quero deixar registrado, e tenho a convicção porque já recebi isso do Savoff, já recebi 
isso do líder do governo, nós temos e não podemos esquecer da dança italiana, não podemos 
esquecer do coral, essa dança italiana para governos de algumas pessoas, quem sabe não 
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sabem, ela trabalha com crianças da rede municipal, e o meu filho, era um menino bem agitado, 
um menino bem elétrico, ele começou a fazer a dança italiana, e hoje, ele esta bem mais 
tranqüilo, bem mais ponderado, então o quanto trás de evolução para nossa sociedade 
programas como esse, então não podemos deixar de buscar e quem sabe a semana que vem, 
quem sabe na outra, venha um projeto para a casa com os demais cursos que vão ser 
redirecionados para outra rubrica, outro fim, então que venha até essa casa, também, conforme 
o Vereador Gilnei Jarré, também me preocupa, mas eu não posso me preocupar com uma 
coisa que vai gerar emprego, que vai gerar renda, e ai eu volto a dizer, mas eu vou ter a 
prudência de ter a calma de dizer que esse recurso esta saindo naqueles 800 mil reais, que a 
câmara aprovou, para ir para a STARA, mas essa casa não pode, senhor presidente, senhores 
vereadores, eu faço novamente um apelo, que nós tenhamos que marcar uma audiência com a 
AURORA para saber o que a AURORA quer de carazinho, porque a STARA quer investir 20 
milhões, e a AURORA será que ainda quer? Será que ainda tem projetos? O que nós temos 
que fazer? Esta casa tem que marcar uma audiência juntamente com o presidente da Cotrijal, 
Nei Mânica, juntamente com essa casa, juntamente com a associação comercial – ACDL e a 
prefeitura, e nós temos que fazer isso, nós temos que imediatamente saber o que a AURORA 
quer de carazinho, porque tem um recurso locado lá, para aquisição da área da AURORA, aqui 
atrás da UNESUL, então estou deixando essa preocupação, mas estou dizendo que nós temos 
que aproveitar o momento, e esse momento é dar 300 mil reais para a STARA, fazer um 
investimento de 20 milhões, onde vai gerar 110 empregos diretos, mais 100, 150 diretos, e para 
finalizar eu vou me ater ao projeto de doação da área para a STARA, senhor secretario Nelson 
Loeff, leve ao seu companheiro, ex-secretário porque eu entendo que a casa, o poder 
legislativo, o prefeito Alexandre, abriu essa porta, juntamente com o Vereador Paulino de 
Moura, para que a STARA se instalasse aqui, mas a STARA se instalou em carazinho, a 
STARA porque houve um conjunto de mobilidade, o secretário Bilau, com seu conhecimento 
com a empresa, a vossa excelência com o conhecimento com a empresa, a Associação 
comercial, e ai o nosso município ganha com isso, o que eu quero dizer com isso, que enquanto 
houver unidade, enquanto houver parcerias, nós vamos sim fazer o nosso carazinho quem sabe 
melhor que esta, quem sabe lá com um emprego tão importante que nós precisamos, aqui esta 
a prova, o próprio CEMEP forma quantos profissionais e esses profissionais não tem mercado 
de trabalho, e algumas coisas eu vou questionar, e dizer na situação de formação de pessoas 
no CEMEP, eu acho que nós temos que fazer uma parceria com a FGTAS/SINE, secretário 
Nelson e presidente do CEMEP e da FUNDTEC, onde nós tenhamos que buscar outro tipo de 
qualificação, porque não desmerecendo ninguém, mas nós temos bastante cabeleireiros, nós 
temos bastante pintor, nós temos bastante encanador, nós temos bastante essa mão de obra 
pesada nós já temos bastante, eu acho que agora nós temos que começar investir quase que 
no nível superior, porque daí nós vamos ter aquele que vai carregar a enxada nas costas, mas 
nós vamos ter aquele com maior qualificação para que o nosso município possa oferecer para a 
classe empresarial, e o senhor sabe que estou falando a verdade, hoje emprego até tem, o que 
falta muitas vezes é qualificação para o nosso jovem, qualificação para o nosso cidadão, 
proque?  Porque nós nos preocupamos, e graças a Deus que nos preocupamos, primeiro com a 
mão de obra primaria, primeiro com a mão de obra pesada, e não nos preocupamos com o 
curso superior, então é um pedido que eu faço, já fiz isso a vossa excelência antes, que nós 
possamos ver quais os cursos que o senhor tem como prioridade, para que a FGTAS entre 
como parceira, e eu vou convidar o Vereador Ronaldo e presidente da FGTAS, para contatar 
com o CEMEP também para fazermos essa interação, para nós vermos, CEMEP, quem sabe 
aumenta um pouquinho a carga horária, o recurso financeiro e qualifica nessa linha, que daí nós 
vamos ter varias mãos de obra qualificadas, então esta de parabéns esta casa, esta de 
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parabéns o prefeito Aylton, porque concretizou a vinda da STARA para carazinho, quem sabe 
Deus nos permitira, a vinda da AURORA, quem sabe essa casa, quem sabe o executivo, quem 
sabe o Nei Mânica, quem sabe a comunidade constituída não se acorda para isso, porque tem 
crise? Tem crise, mas tem uma STARA que quer investir 20 milhões em carazinho, então quer 
dizer , se ela quer investir, quantas outras pequenas e médias empresas também querem 
investir, então seria isso senhor presidente, senhores vereadores, desculpa o adiantado da 
hora, mas que bom que pessoas sairão daqui felizes, pessoas sairão daqui podendo amanhã, 
diretora, iniciar os cursos de qualificação, todos em paz, que Deus abençoe a todos vocês, 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador 
Elbio Esteve; senhor presidente, secretaria, colegas, eu tenho a honra que eu tenho dois 
pacientes aqui, um o presidente Romano, Nelson Loeff, secretario, e lá no consultório eu falei 
para eles, desculpe se algum, que nós, digo nós o PSDB, que faz o trabalho de oposição, não 
vai fazer oposição simplesmente por fazer oposição, o que é bom para carazinho e estiver 
dentro da lei dentro da legalidade, nós vamos aprovar ninguém é burro pessoal, nós 
trabalhamos com a cabeça, então assim, isso só mostra Vereador Alemão, que a gente esta 
para trabalhar pela população, ninguém quer fazer nada de errado, se os projetos vem ruins, 
vamos adequá-los, e isso que esta ocorrendo; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo mais vereador que queira discutir os projetos, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovação unânime, queremos 
agradecer a presença do presidente Romano Guerra, a presença do presidente Vilmar Daris, 
cliente das plantadeiras Gial, a professora Catia, secretaria do partido dos trabalhadores, o 
secretario Nelson Loeff, o Rubens da Nutri Lanches, e estranhamos a presença do Sr. Leandro 
Adams Junior, porque acho que não terminou a aula dele ainda, nada mais havendo a tratar, 
sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convocamos os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2009 às 18 
horas e 45 minutos.  
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