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Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de maio de 2009.............Ata 23 
 
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 11 de maio de 2009, convido a senhora Vereadora Sandra Citolin para proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; solicito a senhora secretária que proceda leitura da convocação do 
suplente de vereador; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Convocação 022/2009: Senhor 
Orlando, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
11/05/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Leandro Adams, por motivos 
particulares, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso I, alínea b, desta Casa, 
solicitamos ainda que Vossa Senhoria traga o Diploma e a declaração de bens para ser 
entregue ao Presidente no ato da Posse. Atenciosamente Vereador Gilnei Jarré – presidente 
em exercício; Convocação 024/2009: Senhor Nélio Roberto da Silveira, CONVOCO Vossa 
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 11/05/2009, tendo em vista 
pedido de licença do Vereador Estevão De Loreno, por motivos de saúde, conforme dispõe 
Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa. Atenciosamente Vereador Gilnei 
Jarré – presidente em exercício; Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito ao senhor 
Vereador Orlando Ferrari para que venha a te a mesa prestar seu compromisso e entrega de 
seu diploma e declaração de bens; Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar 
a legislação federal, estadual e municipal, e exercer o meu cargo sob a inspiração da 
democracia e do bem comum do povo carazinhense; Vereador Orlando Ferrari; assim 
prometo; Presidente Vereador Gilnei Jarré; convido à senhora secretária para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 11 de 
Maio de 2009. Projeto de Lei n° 028/2009 de autoria da Mesa Diretora, o qual altera o § 1° do 
artigo 2° da Lei Municipal n° 6.630, de 08 de outubro de 2007.Convocação da Ascamaja, para 
Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 15/05/09, em Santa Bárbara do Sul, junto a Câmara de 
Vereadores. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
financeiros, no valor de R$ 806.370,60. Telegramas do Ministério da Educação, informado a 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 54.801,40. Of. 087/09 do Executivo Municipal, 
em resposta ao OP 071/2009 de Pedido de Informação. Of. 088/09 do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 072/2009 de Pedido de Informação. Of. 089/09 do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 073/2009 de Pedido de Informação. Of. 090/09 do Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 074/2009 de Pedido de Informação. Of. 091/09 do Executivo Municipal, 
resposta ao OP 081/2009. Convite do Bloco Furacão para Feijoada, a realizar-se no dia 16/05, 
na Associação de Moradores do Bairro São Pedro. Convite do CMD de Carazinho, para a 
solenidade de encerramento do Campeonato Municipal de Futsal Masculino, a realizar-se no 
dia 19/05, no Ginásio Municipal da Acapesu. Convite da Amaja, para reunião a realizar-se no 
dia 12/05, às 19 horas. Of. 092/09 do Executivo Municipal, o qual solicitação a dilação de prazo 
legal para apresentação do projeto de lei do Plano Plurianual do quadriênio 2010-2013, até 30 
de junho. Of. 093/09 do Executivo Municipal, o qual solicita a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei 052/09. Projeto de Lei 057/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 129.697,56. Of. Eletrocar em resposta ao 
OD 868/09. Of. de agradecimento da Cotrijal, pela colaboração e apoio a Expodireto Cotrijal. Of. 
024/2009 Deputado Marquinho Lang, convidando para audiência pública, a realizar-se no dia 20 
de maio. Projeto de Lei do Vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição para desempregados em concurso público municipal e dá outras 
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providencias. Projeto de Lei n° 058/09 do executivo Municipal, o qual autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 14.730,42. Projeto de Lei do 
Vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, na página oficial 
da Internet do poder executivo, no local de distribuição de medicamentos, no CEM – Centro de 
Especialidades Médicas e nos Postos de Saúde do Município, a relação de medicamentos 
existentes e daqueles em falta nos estoques, no âmbito da secretaria municipal da saúde. 
Projeto de Lei 059/09, do Executivo Municipal, o qual cria cargo em comissão e função 
gratificada na organização administrativa básica do Município. Of. 12/09 da Corsan, em 
resposta ao OD 719/2009; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; indicações: 915/478/09, solicita restauração da pavimentação asfáltica na 
avenida São Bento, bairro Glória, Vereador Paulino de Moura – PTB; 916/479/09, reitera 
solicitação quanto à restauração de boca de lobo e esgoto a céu aberto, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 917/480/09, reitera solicitação para construção de redutor de velocidade (quebra-
molas) na rua Pernambuco; Vereador Paulino de Moura – PTB; 918/481/09, sugere ao 
executivo aquisição de área para a associação de moradores dos bairros Déia e Braganholo, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 919/482/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal, sugerindo 
ao mesmo que estude a possibilidade de viabilizar que o Estacionamento Rotativo Pago volte a 
ser cobrado e fiscalizado com os jovens (pequeno aprendiz) propiciando desta forma que os 
mesmos tenham ocupação e renda para auxiliarem suas famílias com as despesas do dia a dia. 
Ainda cabe ressaltar que com a presença do jovem ao estacionar ganhamos tempo não 
necessitando deslocar-se até os pontos de vendas para adquiri-las, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 920/483/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
serviços  de patrolamento,  cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua João Clemente Elsing  
- Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 921/484/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente serviços  de patrolamento,  cascalhamento e 
limpeza de bueiros na Rua Adalberto Broecker  - Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 922/485/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor compete  
serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio em toda  extensão da Rua  Presidente Vargas, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 923/486/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor compete  serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio na Rua  Itararé, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 924/487/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente serviços  de patrolamento,  cascalhamento e limpeza de bueiros 
na Rua General Costa e Silva - Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
925/488/09, Para que seja feita a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes  na 
calçada em frente à biblioteca Guilherme Schultz Filho, na Avenida Pátria, Vereador Nélio 
Roberto da Silveira – PPS; 926/489/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita Operação Tapa Buracos na Avenida Flores da Cunha, em frente ao número 1221, 
Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 927/490/09, Para que seja feita a construção de uma 
rampa de acesso para cadeirantes  na calçada da praça Albino Hilebrandt  em frente ao Colégio 
Notre Dame Aparecida, na Rua Bernardo Paz. Centro, Vereador Nélio Roberto da Silveira – 
PPS; indicação Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; questão de ordem,  
gostaria que fosse dado destaque a indicação nº 14, obrigado; Presidente Vereador Gilnei 
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Jarré; proceda a leitura na integra; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 928/491/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine a Secretaria de Saúde, a Implantação de 
programa de detecção precoce da deficiência auditiva infantil em nosso município, conhecido 
como o “TESTE DA ORELINHA”. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal, para que determine a Secretaria de Saúde, que providencie a implantação 
de programa de detecção precoce da deficiência auditiva infantil, conhecido como “Teste da 
Orelhinha”. JUSTIFICATIVA: A deficiência auditiva grave é uma condição extremamente 
incapacitante para o ser humano. O individuo surdo encontra grandes dificuldades em adaptar-
se às exigências do cotidiano e mesmo as tarefas aparentemente mais simples podem-lhe 
apresentar obstáculos intransponíveis. À semelhança do que ocorre com inúmeras outras 
moléstias, a melhor estratégia para minorar as conseqüências negativas da deficiência auditiva 
é diagnosticar e intervir precocemente. Segundo informes da Associação Americana de 
Pediatria, é necessário identificar as crianças com perda auditiva antes dos três meses de idade 
e iniciar a intervenção antes dos seis meses, pois a audição é o essencial para o 
desenvolvimento da linguagem oral nos lactentes. Atualmente, estão disponíveis dois métodos 
eletrofisiológicos principais para realizar a triagem auditiva neonatal: o teste do potencial 
auditivo do tronco encefálico e os testes das emissões otoacústicas evocadas(EOAE). Este 
último é o mais largamente utilizado no Brasil. Ambos são rápidos, não invasivos de fácil 
aplicação e podem ser realizados de modo eficaz entre 24 e 48 horas após o nascimento. Para 
facilitar a divulgação do procedimento entre a população, os profissionais envolvidos passaram 
a chamá-lo “teste da orelhinha”, em alusão ao já bastante conhecido método de triagem 
neonatal de doenças metabólicas o “teste do pezinho”. O benefício dos programas de detecção 
precoce da surdez está diretamente relacionados à melhoria do desenvolvimento da linguagem 
oral e do desempenho acadêmico e social dos indivíduos portadores de deficiência auditiva. 
Uma vez que a doença tenha sido identificada e a criança tenha recebido tratamento adequado 
em tempo hábil, não precisará de escola especial e se integrará mais facilmente à comunidade. 
Vale ressaltar, ainda, a economia de gastos proporcionada por um programa eficiente de 
triagem auditiva neonatal, pois estudos nos mostram que o custo da educação de uma criança 
em escola especial é três vezes maior do que em uma escola regular, mesmo com apoio 
especializado.São esses os motivos que levam a apresentar a presente proposição do projeto 
de lei, para qual contamos com o apoio dos ilustres pares; Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
929/492/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que realize serviços de melhoria na rua João 
Olaneck, no bairro Vila Rica, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 930/493/09, Solicita para o setor 
competente que realize operação tapa buracos na Rua Silva Jardim no bairro Oriental trecho 
compreendido entre a Rua Agnelo Senger e  Rua Mercedes M. Luz, pois os carros têm que 
desviar dos buracos para evitar prejuízos, e assim podendo ocasionar acidentes. Solicitação 
dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 931/494/09, Solicita para o setor competente que 
execute trabalhos de conserto do calçamento ou que seja feito asfaltamento sobre o 
calçamento já existente na Rua Humberto de Campos no bairro Princesa, pois a referida via se 
encontra em péssimas condições de trafegabilidade, já faz alguns anos  que os moradores vem 
pedindo providências sem êxito. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
932/495/09, Solicita para o setor competente que execute operação tapa buracos na AV São 
Bento entre os bairros glória e Floresta, pois os motoristas reclamam das péssimas condições 
de trafegabilidade da referida via. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
933/496/09, Solicita para o setor competente ratificando o pedido para que realize trabalhos de 
fechamento de uma vala aberta há dias na Rua Bernardo Paz na altura do número 971, pois a 
referida vala está causando muitos transtornos e prejuízos aos automóveis que utilizam a 
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referida via que está em péssimas condições de trafegabilidade, por esse motivo pedimos 
também que seja feita uma reperfilagem asfaltica em toda sua extensão, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 934/497/09, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal para que de imediato 
determine ao setor competente que seja refeito o quebra-molas localizado na Rua Minas 
Gerais, nas proximidades do nº 123, no Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
935/498/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de reperfilagem asfaltica na 
Rua Padre Gusmão no bairro Hípica, os motoristas reclamam dos buracos e das péssimas 
condições de trafegabilidade, pois a referente via é um corredor de ônibus, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 936/499/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine o setor de habitação e 
assistência social para que estude a viabilidade de melhorar a moradia da Sra. Maria Gessi 
Brizola, residente na Rua Tupinambás, n° 146. Ressaltamos  a importância devido à 
precariedade em que a moradia se encontra, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 937/500/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine o setor competente para que efetue o 
fechamento da boca-de-lobo em frente à residência da Sra. Maria Gessi Brizola, residente na 
Rua Tupinambás, 146, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 938/501/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente a construção de um abrigo na parada de 
ônibus localizada na Av. Pátria esquina com a Rua Barão de Antonina, em frente ao terreno 
baldio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 939/502/09, Solicita para o setor competente do 
Departamento do Meio Ambiente realizar trabalhos de pódas das árvores nas Ruas Marechal 
Floriano, Pedro Vargas, nas proximidades da Escola Sorg e na Praça do Hospital localizadas no 
Bairro Centro. Conforme ofício em anexo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 940/503/09, 
Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de melhorias na acessibilidade da Rua 
Guilherme Beccon, localizada no Bairro Vila Rica, principal acesso a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Carlinda de Britto. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 941/504/09, Solicita com urgência para o setor competente da Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de colocação de placas de identificação do nome da via pública 
Travessa Hilário Albuquerque esquina com a Rua Hilário Albuquerque, localizada no Bairro 
Pádua. Pois, a mesma não possui a referida identificação. Solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 942/505/09, Solicita para a Secretária de Obras realizar 
trabalhos de melhorias, patrolamento, cascalhamento e compactação ao longo da extensão da 
estrada de acesso ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz. Pois, a referida estrada é 
o principal acesso do trajeto percorrido pela Romaria à Santa Rita de Cássia a realizar-se neste 
referido mês, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 943/506/09, Solicita para a Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos na Rua João Eduardo Kraemer esquina 
com a Rua Gabriel F. Lopes, localizadas no Bairro Sommer.Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 944/507/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar 
trabalhos de melhorias do trecho do calçamento em toda a extensão da Rua Otto Albino 
Guerardht, localizada no Bairro Sommer. Pois, a mesma é corredor do transporte coletivo. 
Solicitação dos motoristas, Vereador Orlando Ferrari – PMDB; 945/508/09, Solicita para a 
Secretaria de Obras realizar o conserto e fechamento de uma vala aberta a mais de 15 dias na 
Rua Cipriano Luz, localizada no Bairro Centro, proximidades da Praça do Hospital. Solicitação 
dos motoristas, Vereador Orlando Ferrari – PMDB; 946/509/09, Solicita para a Secretaria de 
Obras realizar operação tapa buracos na Rua Rio Branco esquina com a Rua Gal. Osório, 
localizadas no Bairro Glória. Solicitação dos motoristas, Vereador Orlando Ferrari – PMDB; 
947/510/09, Solicitando que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente para  que seja efetuado a compactação e o nivelamento da rua Vicente Henrique 
Thormann, Bairro Alvorada, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 948/511/09, Solicitando  para que 
determine ao setor competente que seja instalado novamente no seu antigo local a parada de 
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ônibus localizada em frente ao camelo, que foi remanejada para frente da loja Grazziottin, esta 
modificação trouxe grande transtorno aos  comerciantes e  seus clientes  do comércio local, 
além que muitos de seus funcionários que  já não conseguem chegar em seu local de trabalho 
na hora, devido à distância que ficou maior para os mesmo percorrerem, Vereador Elbio Esteve 
– PSDB;  requerimentos; 949/208/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento do Sr.  FLAVIO BRENNER, transcorrido no último dia 07  de maio. Neste momento 
de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que 
necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia 
reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial 
em nossas lembranças.A todos os familiares do inesquecível Sr. FLAVIO BRENNER, os nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 950/209/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, ao Diretor Geral do DAER de 
Porto Alegre, Senhor VICENTE PAULO MATTOS DE BRITTO PEREIRA, solicitando o 
empenho e agilização daquele Departamento no Processo sob o número 10422-0435/09-9 o 
qual trata sobre a Municipalização da RS 142, trecho compreendido do trevo do posto RH RISS, 
saída para o Município de Não Me Toque até o bairro São Sebastião. Tal processo pede a 
municipalização deste trecho que localiza-se dentro do perímetro urbano de Carazinho e para 
atender a pedido de munícipes que reclamam das constantes blitz da policia rodoviária estadual 
naquele local e quando se necessita de socorro em caso de acidentes à presença dos policiais 
demora além da expectativa da comunidade carazinhense, pois para multar sempre estão 
presentes, fato este que nos leva como representantes do povo a solicitar tal providência, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 951/210/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, ao 
Departamento Municipal de Trânsito, solicitando que seja feita a recolocação das placas 
indicatórias nos dois trevos de acesso ao município para o desvio de caminhões e horários 
permitidos para a circulação dos mesmos. A devida solicitação precisa de urgente atenção, pois 
os caminhões e veículos de grande porte estão desrespeitando o horário de tráfego permitido a 
eles devido à falta de sinalização nessa área, prejudicando o fluxo normal de trânsito, pois a 
toda hora se encontram em meio a Avenida Flores da Cunha e outras importantes vias, 
colocando muitas vezes em risco a vida de pedestres, principalmente nos horários de pico onde 
o movimento dos mesmos é maior, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 952/211/09, Os 
Vereadores abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1) Quadro atual da diretoria da 
FUNDETEC,  informar: Composição atual e carga horária, informando nome e cargo. Quadro 
comparativo com o ano de 2008. 2) Relação atual dos cursos e professores, informando: Curso, 
hora contratada e professor ou instrutor contratado. 3) Quadro de pessoal completo que 
laboram junto a FUNDETEC e quadro comparativo com 2008. JUSTIFICATIVA: Justifico tal 
pedido, conforme informações que houve aumento de cargos de diretores e redução na carga 
horária dos professores contratados para ministrar cursos atualmente oferecidos, e se houve 
aumento na qualidade dos cursos oferecidos, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 953/212/09, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Segundo a Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação Nacional, todo professor deve ter incluído na sua carga horária 
semanal períodos reservados ao planejamento que deve corresponder de 20 a 25% de 
sua carga horária. Para tanto solicito: 1. Que seja enviado, o cronograma de 
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planejamento de todas as escolas com datas e horário. 2. Se o planejamento é sempre 
presencial. 3. Se existe algum grupo ou área de estudo que se reúne na SMEC e quem 
coordena estes grupos e periodicidade destes encontros. 4. Em caso de haver 
momentos não presenciais de planejamento, enviar as datas e horários presenciais de 
cada escola. JUSTIFICATIVA: Justifico tal pedido, para verificar o cumprimento da Lei 
de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
954/213/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado 
em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do Sr FLÁVIO 
BRENNER, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08.05.2009. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A 
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E 
TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada do Sr 
FLÁVIO BRENNER, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 955/214/09, MESA DIRETORA autorize viagem à TOLEDO, Estado do Paraná, 
entre os dias 17 à 19 de maio do corrente exercício, tendo por finalidade participar de audiência 
na FAZENDA DA ESPERANÇA CRISTO REI, com os Coordenadores da mesma Senhor Paulo 
e Ângela, tratar de assunto referente a Convênio para tratamento de pacientes com 
dependência química, problema este que a cada dia preocupa mais nossa sociedade como um 
todo, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 956/215/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministro da Previdência, ao Presidente do 
INSS, ao Diretor de Atendimento e ao Diretor de Benefícios do INSS m Brasília, ao Gerente 
Executivo do INSS de Passo Fundo, solicitando que sejam tomadas medidas quanto a algumas 
situações que vem deixando muitas pessoas indignadas com relação ao corte na concessão de 
benefícios para pessoas incapacitadas para o trabalho.São inúmeras as pessoas que tem nos 
procurado, indignadas pelo fato de que possuem comprovação através de exames e laudos 
médicos de que não possuem condições para exercer funções, trabalhar, e que mesmo assim 
estão recebendo alta, tendo que mesmo impossibilitadas, voltar ao trabalho, interrompendo 
tratamento, exercendo funções que muitas vezes, em algumas situações, acabam agravando o 
quadro clinico, enquanto que segundo eles, outras pessoas que possuem totais condições para 
trabalhar, encontram-se em benefício constante, sendo renovado a cada nova perícia. Não 
entendemos quais os critérios de avaliação dos peritos do INSS, mesmo porque não é isso que 
estamos discutindo, só queremos que não sejam cometidas injustiças, que as pessoas que 
requerem o benefício sejam avaliadas com mais cautela e sensibilidade.Com certeza, se 
existem pessoas de má fé, que se utilizam do benefício concedido pela Previdência Social, 
simplesmente para ter uma renda fixa sem ter que exercer nenhum trabalho, existem outras 
milhares em bem maior número que não tem escolha, que realmente não tem capacidade para 
trabalhar, seja por um curto ou longo período, e que deveriam ser melhor atendidas, pois sem 
sombra de dúvidas, não acreditamos que há quem prefira estar doente, do que gozando de 
plena saúde para com seu esforço sustentar sua família com dignidade. Todos sabemos da 
existência da Lei Loas, que muitas vezes deixa de ser cumprida, pois constantemente vemos 
pessoas sem condições, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho e ou seus 
familiares, reclamando de que realizam perícias e lhes é negado o benefício, o que é uma 
lamentável incoerência, pois a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, prevê em seu Artigo 20, no CAPÍTULO IV - DOS BENEFÍCIOS, DOS 
SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEÇÃO I – 
sobre OS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, que seja garantido à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de 
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prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família o benefício de prestação 
continuada que é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal, e é também por isso que 
estamos solicitando providências nesse sentido, para que injustiças deixem de ser cometidas 
durante a realização de perícias para requisição de todo e qualquer benefício junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social, pois não é justo que uns paguem pelos outros, principalmente 
aqueles que por sua incapacidade sofrem no dia a dia situações de discriminação, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 957/216/09, MESA DIRETORA autorize viagem a TOLEDO, Estado do 
Paraná, entre os dias 17 a 19 de maio do corrente exercício, tendo por finalidade participar de 
audiência na FAZENDA DA ESPERANÇA CRISTO REI, com os Coordenadores da mesma 
Senhor Paulo e Ângela, tratar de assunto referente a Convênio para tratamento de pacientes 
com dependência química, problema este que a cada dia preocupa mais nossa sociedade como 
um todo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 958/217/09, oficio ao Diretor Presidente da 
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, Senhor ERMOGENES BODANESI, 
sugerindo ao mesmo para que seja realizada fiscalização através dos hidrômetros para apurar 
possíveis desperdícios em época de escassez de água e forte estiagem que estamos 
enfrentando nos últimos meses, aplicando a estes consumidores inconseqüentes multa se for 
comprovado casos abusivos de alto consumo de água potável, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 959/218/09, Ofício a Excelentíssima Senhora CLARISSA AMMÉLIA SIMÕES MACHADO, 
Promotora de Justiça, sugerindo a mesma que estude a possibilidade junto ao Senhor Prefeito 
Municipal e a Juíza da Infância e da Juventude, de que o Estacionamento Rotativo Pago volte a 
ser cobrado e fiscalizado com os jovens (pequeno aprendiz) propiciando desta forma que os 
mesmos tenham oportunidade de inclusão no mercado de trabalho e renda para auxiliarem 
suas famílias com as despesas do dia a dia. Ainda cabe ressaltar que com a presença do jovem 
ao estacionar ganha-se tempo não necessitando deslocar-se até os pontos de vendas para 
adquiri-las. Ainda, conhecedores que somos de sua atuação com projetos sociais é que 
tomamos a liberdade de sugerir a Vossa Excelência tal medida como forma de incluir estes 
jovens ao mercado de trabalho e não deixá-los expostos a outras ocupações, ou até mesmo em 
área de risco, Vereador Paulino de Moura – PTB; 960/219/09, ofício  a Excelentíssima Senhora 
ANA PAULA CAIMI, Juíza da Infância e da Juventude, solicitando que juntamente com o 
Senhor Prefeito Municipal e a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, estude-se a 
possibilidade de que o Estacionamento Rotativo Pago volte a ser cobrado e fiscalizado com os 
jovens (pequeno aprendiz) propiciando desta forma que diversos de nossos jovens tenham 
espaço no mercado de trabalho bem como renda para auxiliarem suas famílias com as 
despesas do dia a dia. Ainda, cabe ressaltar que com a presença do jovem ao estacionar 
ganha-se tempo não necessitando deslocar-se até os pontos de vendas para adquiri-las, fatos 
estes que nos levam a solicitar sua especial atenção a nossa reivindicação, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 961/220/09, O Vereador abaixo assinado requer junto ao DCM - 
Departamento de Comandos Mecanizados do RS, na pessoa do Diretor Ony Lacerda da Silva, 
a viabilização da perfuração de um poço artesiano para atender 05(cinco) famílias na 
comunidade de Cruzinha junto ao Distrito de São Bento no município de Carazinho. 
Justificamos a necessidade da perfuração, devido ser desumano a falta de água ao consumo 
do ser humano e animais, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 962/221/09, A Vereadora abaixo 
assinada solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, 
seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor-
presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  para que seja 
efetuada a colocação de um poste com luminária potente na Rua Vencelsau Brás nas 
proximidades do nº. 114 esquina com a Rua Dinarte da Costa, localizadas no Bairro Sassi. 
Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança 
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dos moradores, pedestres destas localidades. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 963/222/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
lido em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a seguinte informação: 1- 
Informar quais os projetos que nosso município possui cadastrado junto ao Ministério da 
Educação e Saúde, mais especificamente no Programa Saúde na Escola –PSE, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; moções: 964/129/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de parabenização ao  
Senhor.  JOSÉ LÍRIO DE OLIVEIRA.  Que no desempenho de suas funções em prol da 
Segurança da Comunidade Carazinhense, recebe homenagem por relevantes serviços 
prestados ao longo de 43 anos de profissão na área da Segurança Pública. Elon foi Sargento 
da Brigada Militar, Inspetor e Escrivão, Chefe de Investigações, Delegado Substituto - 
respondendo por três vezes como Titular da DP de Carazinho. Galgou o mais alto posto da 
Hierarquia da Polícia Civil, sendo que todas as promoções recebidas foram por merecimento. 
Após 30 anos de serviço, aposentou-se como Comissário da Polícia Civil, nunca medindo 
esforços, inclusive com risco da própria vida para atender aos anseios da comunidade. 
Atualmente, presta serviços particulares na área de investigações no Estado, País e Exterior, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 965/130/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos os Senhores MARCOS BERWIG  e NEURI CASSEL -  Gerentes SICREDI- 
CARAZINHO,  extensivo a todos os  funcionários pelo premio Top Asset 2009 pela Revista 
Investidor Institucional. O SICREDI é o 19º maior gestor de recursos de terceiros do País, 
segundo o Ranking Top Asset, publicado em março pela Revista Investidor Institucional.“Além 
de figurar entre os maiores na mais recente edição deste ranking, que analisou os dados de 135 
empresas administradoras de recursos, o SICREDI mantém a segunda colocação entre os 10 
maiores gestores de recursos de instituições financeiras, confirmando a sua especialidade na 
administração de recursos de investidores institucionais”, destacando a Área de Fundos e 
Carteiras do Banco Cooperativo SICREDI S.A.  Adicionalmente, o SICREDI foi a segunda 
instituição com maior percentual de crescimento em fundos de  previdência aberta.Em um ano 
marcado pela maior crise financeira das últimas décadas, o SICREDI destacou-se por sua 
solidez na gestão dos recursos dos fundos de investimento e das carteiras administradas. 
Enquanto que, segundo a revista, o volume de recursos da indústria de fundos apresentou uma 
variação de 0,8% em 2008 frente a 2007, os recursos administrados pelo SICREDI atingiram o 
montante R$ 6,07 bilhões, com crescimento de 33,3% no mesmo período. No início deste ano, 
o SICREDI foi apontado entre os melhores gestores de fundos multimercados no Guia Onde 
Investir Em 2009, publicado pela Revista Isto é Dinheiro, além de ter conquistado premiações 
relacionadas com a assertividade nas projeções econômicas, como o Top Five de 2008 do 
Banco Central e o Prêmio Destaque Agência Estado, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
966/131/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros 
votos de sucesso ao professor Marcelo Viera que desde o ano de 2.006 vem prestando seu 
serviço como treinador da Equipe de Basquete de Cadeirantes da ADEFIC com total seriedade 
a comunidade carazinhense.É com um grande orgulho que ressaltamos a homenagem a este 
exemplar profissional que faz um trabalho voluntário todas as quartas-feiras e aos sábados no 
salão do Colégio Notre Dame Aparecida com toda dedicação, transmitindo a cada membro de 
sua equipe a garra e vontade de vencer tanto no esporte como na vida,n Vereador Nélio 
Roberto da Silveira – PPS; 967/132/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício de congratulações e aplausos ao ilustre Sr.Renato Süss, por sua atuação profissional e 
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social, a qual exerce com extrema dedicação e excelência. Sua dedicação resultou em uma 
indicação ao Troféu Anita Garibaldi que é concedido pelo Instituto Giuseppe e Anita Garibaldi, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 968/133/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício de congratulações e aplausos ao ilustre Sr. EMERSON MULLER, por sua 
atuação profissional, a qual exerce com extrema dedicação e excelência. Sua dedicação ao 
esporte, na modalidade do Xadrez e como presidente do Clube Carazinhense de Xadrez, tem 
sido destaque em todos os campeonatos  a nível estadual e nacional, inclusive com sua 
participação no quadro oficial de arbitragem, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 969/134/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações e aplausos a enxadrista 
JANINE FLORES, pelo excelente resultado obtido, ficando em 8ª posição na final do 
campeonato Brasileiro Feminino, realizado de 30 de Abril a 4 de Maio em Capão da Canoa, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 970/135/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos à empresa MARTINS MOTOS, na pessoa do Sr ALEXANDRE MARTINS 
proprietário da revenda Honda e o Sr GUILHERME VARGAS GRAEFF gerente de serviços, 
pela conquista do certificado de “CONCESSIONÁRIA ECOLÓGICA”, por se preocupar com 
nosso meio ambiente e dar destino adequado a todo o lixo que é produzido na empresa como 
óleos, fluidos e outros tantos materiais, ajudando a melhorar a vida do nosso planeta.  
Conhecemos a história de sucesso desta empresa, e por isso acreditamos que muitos outros 
certificados serão conquistados. Que os Senhores  recebam nossas congratulações e transmita 
a toda empresa, nossos votos de mais sincera estima e reconhecimento, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 971/136/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Governador de Santa Catarina, ao Prefeito de Itajaí, a 
Defesa Civil de Santa Catarina, com cópia a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a 
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, as Igrejas e as demais entidades de nossa 
cidade, que se envolveram e continuam envolvidos na arrecadação de recursos para os 
desabrigados pelas enchentes de Santa Catarina, manifestando nosso repúdio com relação ao 
que foi divulgado na matéria do Jornal Correio do Povo, na edição do último dia 05 de maio, na 
página 19, com o titulo “Enterrados donativos a SC”. É lamentável senhores, perceber através 
deste ocorrido, que milhares de pessoas sensibilizadas com a situação de nossos irmãos 
catarinenses, por ocasião das enchentes, tenham que hoje se deparar com esta denuncia de 
que a prefeitura de Itajaí estaria supostamente enterrando donativos (alimentos, roupas, 
calçados, colchões) enviados as vítimas. E vejam bem, houveram e ainda existem muitas 
vitimas, e em momento algum estamos dizendo que os donativos por nós arrecadados não 
deveriam ter sido enviados, as pessoas, vitimas de todo o horror que acompanhamos através 
da imprensa não são culpados por este desperdício, mas sim as autoridades competentes que 
ao invés de providenciar a distribuição do mesmo, acabaram por fazer este “crime”, quando há 
tantas pessoas passando fome, sem ter o que vestir ou onde dormir, e isto aqui, junto de nós, 
não precisamos sequer sair de nossa cidade, por isso nossa intenção além de repudiar este ato 
deplorável e insensível, é também alertar nossa comunidade, nossas igrejas, instituições que 
continuam a arrecadar donativos para que realizem a distribuição dos mesmos aqui, nas 
periferias dos nossos bairros onde há também as vitimas da fome, da miséria, daqueles que 
não tem um emprego, que não tem o que comer não só quando ocorrem desastres, mas no dia 
a dia, pela falta de oportunidade. A mídia foi fundamental para que se criasse toda esta corrente 
de solidariedade por Santa Catarina, e com certeza independente do que tenha sido feito com 
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os donativos arrecadados, o que importa é a consciência de que fizemos a nossa parte, muito 
embora tenhamos ficado pasmos, chocados, estarrecidos com tamanho desperdício, pois de 
certa forma isso caracteriza-se como falta de importância dada ao esforço não só daqueles que 
tem muito e que não lhes fez falta o que foi doado, mas principalmente daquele cidadão, 
daquela família, que tirou 1Kg de arroz da sua cesta básica e que fez falta, mas que por 
solidariedade quis contribuir.Esperamos que agora, diante da divulgação desta denúncia, as 
autoridades competentes do Estado de Santa Catarina, possam averiguar o ocorrido, para que 
os responsáveis por este lamentável fato respondam por seus atos, e também para que a 
população não fique esquiva de participar de novas campanhas de solidariedade, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; 972/137/09, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS a jovem CINDY WENDY 
BERWIG, que sagrou-se CAMPEÃ na categoria 16 anos feminino, na 2ª ETAPA CIRCUITO IOT 
TÊNIS, GAÚCHO INFANTIL, que contou com a participação de mais de 100 crianças na vizinha 
cidade de Ibirubá no último final de semana, Vereador Paulino de Moura – PTB; 973/138/09, Os 
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando  o Supermercado Coqueiros de Carazinho, 
na pessoa do Sr. proprietário Leandro Rheinheimer, pela solidariedade prestada no Dia do 
Trabalhador, funcionários do supermercado realizando um mutirão de limpeza, embelezamento 
da área externa do Asilo São Vicente de Paulo e ainda proporcionando momentos de 
descontração para as vovós que residem na entidade. Nossos parabéns, a direção, funcionários 
e demais colaboradores, pela iniciativa do grupo em ajudar e colaborar com a instituição do 
nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Orlando Ferrari – PMDB; 
974/139/09, Os Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após submetido 
ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando  o Empresário Carazinhense, 
na pessoa do Sr. Renato Süss, pela indicação para receber  em Porto Alegre, no dia 23 de maio 
de 2009, o Troféu Anita Garibaldi, concedido a pessoas que contribuem, através do seu 
trabalho, para o desenvolvimento da nação .O Troféu é concedido pelo Instituto Giuseppe e 
Anita Garibaldi. Nossos parabéns por mais esta nova conquista pelo seu trabalho de destaque 
comunitário, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Orlando Ferrari – PMDB; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme acordo das bancadas não haverá intervalo 
regimental, queremos registrar a presença do ex- vereador Adroaldo de Carli, suplente de 
vereador Solinha, Marcos Soares, diretor de habitação, funcionários da prefeitura, diretora do 
CAPSEM, demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, convido aos lideres de 
bancada, que recepcionem o secretario de desenvolvimento Nelson Loeff e a bióloga Clenara 
Munerolli, que usarão do grande expediente para explanarem um projeto sobre o meio 
ambiente, passamos a palavra para o secretario de desenvolvimento Sr. Nelson Loeff; 
Secretário do desenvolvimento senhor Nelson Loeff; nobre Vereador Gilnei Jarré, neste 
momento presidindo a mesa da câmara de vereadores, Vereadora Sandra Citolin, secretária, 
demais vereadores, estamos aqui nesta noite para fazer a apresentação de um anteprojeto do 
parque da cidade e do Parque do Sábia, mais conhecido por matinho da viação Férrea, quem 
fará essa apresentação será a Clenara Citron Munerolli, como falei é um anteprojeto, nós já 
fizemos essa apresentação ao prefeito, o vice, e também aos secretários, fizemos essa 
apresentação também a uma parte da comunidade, convidamos diretores da universidade, de 
escolas e por isso nós estamos hoje aqui na câmara de vereadores para também mostrar este 
projeto que consideramos muito importante para Carazinho, sabemos que não são projetos de 
curto prazo, são projetos de médio e longo prazo quem sabe, mesmo que já estamos iniciando 
a confecção de alguns trabalhos dentro desse projeto, e como sabemos bem, o próprio 
Presidente Vereador Gilnei Jarré sabe disso, como foi secretario de desenvolvimento, 
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infelizmente a gente olha lá, há uma destruição muito grande principalmente de banheiros, de 
churrasqueiras e dentro disso que nós estamos estudando e queremos ouvir também afinal de 
contas qual a finalidade real desse parque da cidade, tão importante para Carazinho, então não 
é um projeto de curtíssimo prazo, mas já estamos começando, a primeira coisa que estamos 
fazendo é esperar chover para começar a plantar novamente lá, então passo a palavra para a 
Clenara, nossa bióloga e autora do programa, do projeto, que vai apresentar aos senhores, 
muito obrigado; Clenara Citron Munerolli; (apresentação do projeto utilizando data show) 
cumprimento ao Vereador Gilnei Jarré, e cumprimentando a ele cumprimento a todos os demais 
vereadores, e as pessoas aqui presentes, e agradeço ao Gilnei por esse convite  de estar aqui 
hoje apresentando o nosso projeto, como o Sr. Nelson falou ele é um projeto que não esta 
pronto, ele é um projeto que pode ter mudanças, a gente esta justamente apresentando ele 
porque a gente não quer impor a comunidade um projeto feito por nós, e sim nós queremos que 
a comunidade participe na elaboração deste projeto, foi apresentando em reunião de 
secretários e para o prefeito, e foi apresentado a algumas entidades da comunidade, e hoje 
estamos aqui apresentando as nossas idéias, o titulo do projeto é Parque Municipal,  o nome do 
parque mudou em 99, passou a chamar Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, então 
um ecossistema que deve ser preservado para garantir o equilíbrio ambiental e o 
desenvolvimento sustentável, o que eu vou apresentar para vocês é um resumo do projeto, no 
projeto existe um cronograma, enfim por isso que está na ordem o objetivo geral de ter 
elaborado esse projeto é Desenvolver estudos e elaborar, um modelo de gestão para o Parque 
Municipal João Alberto Xavier da Cruz, com o objetivo de garantir a segurança e a preservação 
deste patrimônio físico e biológico, a qualidade paisagística, a manutenção, o aprimoramento de 
suas funções de lazer, recreação e educação ambiental,  recuperação das áreas que ao longo 
dos anos foram degradadas e vocês vão poder ver isso numa foto aérea que tem ali, o quanto o 
Parque municipal esta degradado, os objetivos específicos da elaboração desse projeto é 
Promover a recuperação dos locais degradados a fim de manter o equilíbrio do ambiente; 
Permitir que a fauna silvestre e a flora nativa encontre condições adequadas para seu 
desenvolvimento; Oportunizar espaços para o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental, que poderá ser usado por escolas e universidades e Garantir o desenvolvimento 
sustentável através de atividades de conscientização e preservação ambiental com alunos da 
rede de ensino, municipal, estadual e particular, universidades, educadores e as lideranças 
comunitárias então não é um parque para alguns usufruir dele e sim todos, com um objetivo 
principal, o estudo ambiental, Ampliar o viveiro municipal utilizando sementes coletadas no 
próprio parque para produção das mudas de árvores e flores; Garantir segurança do usuário no 
Parque bem como do patrimônio público municipal que hoje não se encontra protegido, não 
existem guardas; Divulgar e introduzir novas propostas ao projeto Zé Charão, que foi um projeto 
que foi um projeto que foi elaborado no ano passado e Reflorestar o parque, principalmente 
com Araucárias espécie ameaçada de extinção e ao mesmo tempo contribuir para a 
preservação do Papagaio Charão, quando migram para essa região em busca de alimentos e 
reprodução, aqui nós temos uma foto aérea do parque, vocês podem ver o quanto ele esta 
degradado, todas essas partes aqui, ainda esta faltando uma parte da foto, porque ele amplia, 
são 206 hectares, ele esta totalmente degradado, e também, além de faltar vegetação em todo 
esse espaço aqui, uma grande parte das espécies que existem aqui são espécies exóticas, são 
pinus e eucaliptos, a FEPAM seguido nos manda pedir uma comprovação de que o parque não 
é uma unidade de conservação, e nem teria como transformar isso em uma unidade de 
preservação, devido ao estado em que ele se encontra, aqui são algumas localizações e 
algumas propostas, reflorestamento dessas áreas que estão necessitando com utilização de 
espécies do próprio viveiro, aqui identificando a área de pinus, a área de eucalipto, aqui onde 
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tem a lagoa, a metodologia, como seria desenvolvido esse projeto, então é o reflorestamento 
das áreas que apresentam uma vegetação rasteira utilizando as espécies nativas; Retirada 
gradual das espécies exóticas, principalmente o pinus  e eucaliptos que descaracterizam a área 
e reposição com espécies nativas apropriadas, então aos poucos, como o Sr. Nelson mesmo 
falou, é um projeto a longo prazo, aos poucos ir retirando essa mata exótica e repondo com 
espécies nativas, Construção de um Centro de Educação Ambiental, isso é importante para ser 
utilizado por escolas e universidades e outras entidades que desejam ocupar o espaço para 
estudos, Construção de um teatro de arena para apresentações e aulas ao ar livre; Preparar 
uma área especifica para estacionamentos, nas proximidades da entrada para evitar que os 
automóveis fiquem circulando no interior do parque, podendo causar estresse aos animais, 
então fazer um estacionamento na entrada, não permitindo que os automóveis circulem dentro 
do pátio,  Melhorar a entrada com um local para a administração e controle das pessoas que 
circulam no Parque e trilhas orientadas , através de caminhadas no interior da mata, Ampliar a 
área do viveiro e além de espécies arbóreas fazer mudas de flores também, manter um guarda 
florestal permanentemente na área do parque a fim de garantir a segurança dos usuários que 
vão lá, estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 39ª CRE, UPF 
e ULBRA, para a divulgação e melhorias na proposta do projeto Zé Charão, produção de um 
Horto Florestal com mudas de espécies ameaçadas de extinção, mudas de plantas medicinais, 
a gente pode usar as universidades, a ULBRA por exemplo tem um curso de biomedicina que 
pode desenvolver esse projeto lá dentro,  aqui para vocês terem só uma idéia do que é o 
projeto Zé Charão, ele foi um projeto para se trabalhar o parque, as espécies que existem lá 
dentro, e também a questão do papagaio charão que acaba cada vez mais abandonando a 
nossa região em função da falta do seu principal alimento que é a araucária, aqui nós temos 
uma foto onde mostra o parque, não sei se tem gente que faz tempo que não vai até lá, a região 
do lago, ele esta assim sempre conservado, o pessoal esta sempre mantendo ele limpo, e a 
idéia seria implantar pedalinhos nesse lago que a proposta nossa seria que uma empresa 
terceirizada que usasse esse serviço como uma forma de garantir o lazer e o uso do lago, aqui 
tem outra foto mostrando a ponte que une a ilha, esta precisando de reparos, onde tem a bica, 
que é uma parte muito bonita, que pode ser melhor aproveitada, aqui ainda é perto da bica com 
brinquedos para crianças, aqui é onde tem o viveiro municipal, hoje nós temos lá em torno de 
seis mil mudas de arvores nativas, todas elas identificadas com seu nome vulgar e o nome 
cientifico, que recebem cuidados até elas poderem ser transplantadas, aqui nós temos uma foto 
onde há a proposta de construção do centro de educação ambiental aqui em cima, e aqui na 
frente o teatro de arena, aqui tem uma foto, são idéias tiradas de outros locais, aqui no caso é a 
universidade ao ar livre de Curitiba, onde tem um teatro de arena, que a idéia é construir esse 
teatro de arena aqui, onde ele poderá ser usado para aulas ao ar livre, ou apresentações 
artísticas também, e aqui também da mesma faculdade a idéia do centro de educação 
ambiental construído aqui em cima, todo ele com aproveitamento das arvores exóticas que 
serão substituídas, então com a própria utilização da madeira que existe lá, aqui também são 
outras idéias de atividades que podem ser desenvolvidas como trilhas ecológicas, esportes de 
aventuras que é todo ele feito também de madeira, então essa seria uma proposta para o 
parque  municipal uma vez que ele pouco tem sido usado a não ser por pessoas que por não 
haver segurança, por não haver nada que cerque e feche acabam entrando lá muitas vezes 
produzindo algazarra nos local, então é tornar o local mais seguro e mais usado para estudo, 
aqui é outra proposta também, mas do parque sábia que é o matinho da viação férrea, então o 
objetivo é Tornar a área do Parque do Sábia um espaço de agradável convívio da comunidade 
com a natureza, preservando e ao mesmo tempo aproveitando esse ambiente dentro da cidade; 
os objetivos específicos proporcionar um espaço para caminhadas em volta do Parque; Permitir 
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o contato do homem com a natureza de forma que ele crie amor e assim preserve esse 
ambiente dentro do centro da cidade; Desenvolver trilhas ecológicas com orientação; Promover 
o encontro da comunidade em um ambiente mais agradável e saudável; Melhorar a ambiência 
como forma de aproveitar melhor os espaços citadinos sem ao mesmo tempo deixar de 
preservar esses espaços, então aqui é um mapa com a localização, onde o matinho esta 
localizado, aqui então seria a proposta que é fazer um calçadão ao redor do parque, não é uma 
estrada e sim um calçadão,  cuidando o manejo das espécies que estão ali, e utilizando 
iluminação propicia para o local, ou seja, uma iluminação que não vá interferir no ambiente que 
vai ficar ligado até uma determinada hora para não interferir no habitat que se encontra aqui, e 
poderia ser utilizado pela comunidade, a metodologia é Construir um calçadão ao redor do 
Parque com iluminação apropriada para a realização de caminhadas; algumas árvores terão 
que ser removidas, porém será feito o licenciamento ambiental obedecendo à resolução do 
Conama 369/06, não será suprimida nenhuma árvore que esteja ameaçada de extinção, as 
árvores removidas serão reposta conforme Lei Estadual nº 9519/92 em que consiste para cada 
árvore retirada deverão ser repostas 15 mudas em seu lugar, essa reposição será feita no 
Parque Municipal João Alerto Xavier da Cruz nas áreas degradadas que serão reflorestadas, 
uma vez que há necessidade do plantio de espécies lá; Trilha com placas indicativas para 
caminhadas no interior da mata; As trilhas poderão ser orientadas por monitores da área de 
biologia objetivando explicar a flora e fauna local; na parte que fica de frente para a Rua 
Marechal Floriano onde existe um gramado será colocado bancos e mesas de madeira para 
descanso, leitura e jogos de xadrez, dama entre outros, Parceria com escolas e universidades 
para utilização do local para estudos, Parceria com Brigada Militar e Policia Ambiental para 
segurança da área e um  zelador para ficara durante o dia organizando e mantendo a ordem no 
local, então aqui nós temos uma foto do matinho, onde essa lateral já esta praticamente pronta, 
tem um espaço para fazer o calçadão, somente na parte interna que vai ter que ser feito, aqui é 
uma idéia de um parque que existe dentro da cidade de Erechim, que tem ali todo um pórtico 
para entrada dentro do parque, aqui é o mesmo parque então fica dentro da cidade, aqui 
também é o mesmo parque, aproveitando com trilhas no interior da mata, e ai a execução 
projeto teria parceria da secretaria do desenvolvimento, secretaria de obras, decretaria de 
planejamento, parceiros e financiadores, então a idéia das propostas são essas duas; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; colocamos a disposição dos vereadores para algum 
questionamento, alguma pergunta; Vereadora Sandra Citolin; eu gostaria de fazer uma 
pergunta para a Clenara, qual a previsão do tempo que vocês pensam em colocar assim toda 
essa estrutura, tanto no matinho quanto no parque; Clenara Citron Munerolli; no matinho, por 
enquanto a gente não tem como mexer nele porque ele depende de obras que foi aberto o ano 
passado e que enquanto essas obras não forem realizadas pela secretaria de obras não tem 
como a gente implantar lá, quanto ao parque nosso projeto é para quatro anos, o que vai 
demorar mais nesse cronograma, é para recuperação das áreas degradadas, ou seja, o plantio, 
isso que vai demorar um pouco mais, para construção do teatro de arena fechar a área e fazer 
essas melhorias lá dentro no lago é para esse ano, a gente recebeu agora ai uma verba que foi 
solicitada pelo PSDB no ano anterior e que veio pelo deputado Cláudio Diaz, uma verba para 
infra-estrutura de cem mil reais, então acredito que a gente tem que encaminhar esse projeto, o 
Gilnei vai nos ajudar também nisso, para que a gente o quanto antes essa verba vier, a gente já 
pode mexer,  porque sabe o que nos tranca é a falta de recurso porque o ano passado não 
tinha esse projeto, então não foi planejado essa ação para esse ano; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; desses 206 hectares, 
todos 206 hectares fazem parte do projeto? Ou tem área que não vai fazer parte do projeto? 
Recuperar 206 hectares, transformar numa reserva? Ou a idéia é só centralizar na área, 
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licenciar digamos 60 hectares para proteção ambiental ou são os 206 hectares que engloba o 
projeto? Clenara Citron Munerolli; a idéia é recuperação de toda a área do parque que esteja 
degradada, então as áreas que não estão degradadas, e que já tem mata nativa, já tem a mata 
de araucária, essas não vão ser mexidas, a área interna do lago, aquela parte que tem ali não 
será introduzido mais espécies, então toda a área que esta degradada a intenção é recuperar 
essa área, por isso que eu disse, o que vai demorar mais para recuperação do parque nesse 
projeto é a questão das áreas degradadas; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Clenara, bióloga do município, eu, senhores vereadores, ajudei 
a votar a lei que criou o Parque João Alberto Xavier da Cruz, o João Xavier que foi vereador 
desta casa, presidente desta casa, eu me recordo na época que eu, o Irno, vereadores desta 
casa que já passaram por aqui, nós votamos, minha preocupação sempre foi grande com o 
parque, passa governo, entra governo, sai governo, sempre vem aqui, fazem promessas e nada 
fazem, eu quero acreditar que esse governo agora vai fazer, porque nós vamos cobrar, e temos 
cobrado e os vereadores que estavam aqui no ano passado são testemunha, que eu briguei 
muito por causa do parque, e brigo, eu vi falar em um guarda,  eu acho um guarda pouco, como 
é um anteprojeto de lei eu acho que vocês vão aperfeiçoar para tornar um projeto, mas eu 
gostaria que a comissão de meio ambiente senhor presidente, acompanhasse com os 
vereadores que compõe essa comissão, acompanhasse também o trabalho que vem fazendo a 
Drª Clenara, junto com o secretario Nelson Loeff, porque me interessa muito, eu sei que estão 
fora da área de preservação, e esse documento que eu tenho aqui eu recebi do diretor, acho 
que todos os vereadores receberam, do meio ambiente, 70 % da área sobra, fora à área nativa 
sobra 70%, o que destes 70% que fala o diretor aqui, falta fazer o reflorestamento; Clenara 
Citron Munerolli; qual diretor? Vereador Felipe Sálvia; diretor Marcelo Xavier, que mandou 
para todos os vereadores; Clenara Citron Munerolli; mas no departamento do meio ambiente 
por enquanto a gente não tem mais diretor, então não estou entendendo; Vereador Felipe 
Sálvia; aqui esta escrito diretor, isso não vem ao caso, mas o líder do governo esta ai para 
explicar, porque aqui esta escrito diretor, nós recebemos, acho que todos os vereadores 
receberam, mas é assim, só para terminar, eu gostaria que a população tivesse cancha de 
bocha, como teve no passado, me recordo que no tempo do Bastico teve, cancha de bocha, 
campo de vôlei, campo de futebol de campo, acho que a população só tem isso gente, 
senhores vereadores, a população só tem isso, a população pobre, não pode ir para a piscina, 
não pode ir em clube gente, não pode ir no aquático, Erlei, não pode porque não pode pagar, 
mas assim, quer ver uma coisa, aqui não tem o mar perto, não tem um rio grande para o 
pessoal pode se divertir, nosso valente rio da Várzea, então a minha preocupação é muito 
grande Drª. com esse parque, e eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, que nós 
acompanhasse esse trabalho de perto, de perto, que isso é do povo, e nós vereadores 
representamos o povo, temos que acompanhar esse trabalho de perto, porque? Gostei, quero 
dizer que eu gostei da apresentação, gostei, mas quero também deixar sugestões e quero que 
essa comissão aqui da câmara, que é para isso que foi formada, faça esse trabalho de 
acompanhar todo esse projeto, era isso; Clenara Citron Munerolli; eu queria te dizer Felipe 
que assim como tu espera que alguma coisa seja feita, eu como bióloga, e sempre a área que 
mais gosto é a área de meio ambiente, tanto que eu até agradeço a moção que eu recebi pela 
conclusão do meu mestrado em engenharia ambiental, então eu tenho uma preocupação assim 
como você, e te dizer que um projeto ele é necessário para que as idéias se ordenem, para ti 
começar a por essas idéias em pratica, mas que no momento em que tu põe o teu projeto em 
pratica, algumas coisas tem que ser alteradas, então como tu fala, de repente realmente um 
guarda é pouco, mas para quem não tem nenhum guarda naquele parque, talvez um, no inicio, 
seja necessário, e aos poucos a gente possa ir fazendo essas alterações; Vereador Felipe 
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Sálvia; claro Drª. eu deixo assim, que um guarda é pouco a gente sabe que é pouco, mas um 
guarda que seja educado, que entenda de primeiros socorros, mordida de bicho, cobras, se 
alguém for mordido lá que saiba fazer os primeiros socorros, lá tem muita gente que sabe que 
lá tem cobra, outros bichos que tem lá, então o que eu deixo, e que saiba nadar, que ele seja 
um guarda que saiba nadar, se tiver alguém se afogando já salva; Clenara Citron Munerolli; é 
porque o guarda vai orientar as pessoas quando elas entram no parque, porque todo parque 
tem que ter normas, nosso parque não tem normas, as pessoas entram lá e fazem o que elas 
querem, então esse guarda vai orientar, entregar um folder educativo para que essas pessoas 
saibam como proceder dentro desse espaço; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; quero saudar o secretario do desenvolvimento Nelson 
Loeff, bióloga Clenara Munerolli, também não estamos aqui para ver se tem ou não diretor, mas 
eu quero saudar o diretor do meio ambiente, Marcelo Xavier que aqui se encontra presente, o 
que eu quero dizer, não vi questão de orçamento, valores, já chegou a ser feito, levantado 
esses valores para a construção do que foi apresentado no parque; Clenara Citron Munerolli; 
no projeto original ele tem um orçamento planejado, o que eu apresentei aqui foram só algumas 
laminas sem a questão orçamentária, até porque a gente não tem o fundo necessário para 
execução, então não foi colocado aqui, mas no projeto consta os orçamentos; Vereador 
Eugenio Grandó; eu sei que eu vou me arrepender do que eu vou falar, mas vou falar, são 206 
hectares, uma coisa que eu nunca entendi, são 206 hectares, tem várias áreas degradadas, 
quando a gente fica doente às vezes a gente arranca um braço, uma perna, arranca alguma 
coisa, porque não, uma das áreas degradadas, leiloar essa área, fazer um fundo municipal, e 
condicionar que o recurso arrecadado com a venda de uma parte do parque já degradado, que 
teria que ter um investimento para tornar ele ecologicamente correto, não seja leiloado através 
de um processo licitatório, enfim, e com esse recurso, se cria um fundo para conseguir que as 
ações do parque, que o projeto de vocês, que é um projeto, como o Vereador Felipe Sálvia diz, 
de anos e anos no município, saia do papel, quando a gente esta doente, estão aqui  dois 
médicos, às vezes a gente tira um dedo, tira um perna, tira um braço, porque faz parte, de 
repente tira uma parte dessa área degradada faz um leilão dela, e monta um fundo municipal 
que o dinheiro fica condicionado só para investimento no parque; Clenara Citron Munerolli; 
olha, isso ai é uma coisa que eu não posso te responder, porque eu não sei se é legal, e até 
porque se a gente for fazer, cada parte for doada para alguma coisa, daqui a pouco a gente não 
tem mais o parque também, uma área que se projetos forem encaminhados de forma correta 
para órgãos corretos, hoje existem muitos financiadores para a área de meio ambiente, só tem 
que se chegar até esses financiadores; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Erlei 
Vieira; Vereador Erlei Vieira; Clenara, eu concordo com o Vereador Felipe Sálvia, que o 
parque ele é feito para o povo mais humilde, que eu por exemplo me criei no parque, saia a pé 
aqui  de perto da rodoviária até lá, importante o que eu sempre imaginei em fazer lá, é um 
campo de futebol, onde as pessoas vão lá, antes tinha as churrasqueiras, tinha os quiosques, 
se tivesse um campo de futebol, concordo em ter uma pessoa nem que seja no final de 
semana, tipo um salva vidas, até um policial voluntário vai porque tem tantos ai que vão nas 
praias, na época de verão, e também assim, ajudar na plantação, ajudar na limpeza do parque, 
em tudo, como foi feito uma vez teve uma área lá que o Vereador Paulino de Moura colocou, 
mas daí não pode porque o meio ambiente, não deixou ela vingar lá, deve ter um espaço que 
de para abrir um centro de recuperação, no mínimo 30 pessoas, dependentes químicas em 
recuperação, que possam trabalhar lá dentro e ajudar na limpeza, na organização, em tudo, é 
bom até para eles; Clenara Citron Munerolli; olha, que eu sei hoje não é permitido a 
concessão, assim como a doação para qualquer que seja a entidade, isso já aconteceu e 
acabou virando inquérito, então eu sei que não pode, mas vou te dizer assim, eu tenho 
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trabalhado com parques, áreas de camping aqui na nossa redondeza, e eu acho que para área 
de lazer, para tomar banho, para se divertir, tu paga cinco reais para entrar nesses campings, 
que tem pessoas que monitoram o tempo inteiro, eu não vejo o parque como uma área para 
banho, eu vejo o parque como uma área de lazer, de praticar esportes, as pessoas irem lá com 
a família tomar um chimarrão, de fazer apresentações artísticas, aproveitando o espaço, de 
aproveitamento de contato com a natureza, e não como uma área para esse tipo de atividade, 
isso é uma opinião minha, entende; Vereador Erlei Vieira;  o parque sempre foi para banhistas, 
ir lá tomar banho, queira ou não queira sempre foi para isso, porque a única coisa que tem lá é 
o açude, que cobrem um real então, cinqüenta centavos, daí paga um salva vidas, isso ai 
ninguém vai tirar do parque, o banho; Clenara Citron Munerolli; sim, isso é como a gente 
colocou, são sugestões que a gente ao desenvolver o projeto a gente vai adaptando e vendo da 
possibilidade, não é nada definitivo; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve;  boa noite professora, secretário, uma das coisas que a gente podia 
visualizar também para o futuro, é a utilização, já que a gente esta falando em parques, dentro 
da cidade, fora o projeto do Parque Sábia, o campo do glória, aquele campo esta parado, 
porque não se faz um parque ali? Se faz um projeto, se estrutura, se planta, muda tem, pode 
plantar umas arvores, pode até a própria área de fazer educação física, de fazer algumas 
coisas, fazer funcionar esse parque, perdão, esse campo que agora esta parado, que não sei 
quem joga futebol ali, só serve para jogar futebol, se criaria da mesma maneira um passeio, se 
faria calçadão, se faria algumas coisas dentro da cidade, fazer com que realmente a gente 
tenha um pouco mais de consciência dentro da cidade, não precisar caminhar na avenida por 
exemplo; Clenara Citron Munerolli; se há o interesse, por exemplo, da comunidade que mora 
próximo em fazer, em criar uma área de parque, isso pode ser perfeitamente possível, mas daí 
tem que ver a comunidade que mora em torno o que ela acha da idéia de substituir um campo 
de futebol por uma área de lazer, de caminhadas, de arborização, enfim; Vereador Elbio 
Esteve; da mesma maneira que tem no matinho ali; Clenara Citron Munerolli; é só uma 
questão de ver o interesse da comunidade, é uma coisa viável; Vereador Elbio Esteve; mas 
quando se fala em interesse da comunidade, foi questionada também a comunidade para fazer 
uma coisa dentro do Sábia? Não né? Clenara Citron Munerolli; foi feito com entidades, 
escolas, algumas entidades representativas, não foi feito um trabalho diretamente ali em torno, 
de aplicação de um questionário, não foi feito, pode ser feito; Vereador Elbio Esteve; está 
bom; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; boa noite a Clenara, boa noite ao Nelson, dizer ao Vereador Felipe Sálvia que cobra 
não dá só la no parque, dá em todo Carazinho, Clenara, eu acho que essa pergunta tenho que 
fazer ao Nelson, o que me causa estranheza, é de que a secretaria de desenvolvimento e o 
meio ambiente, ela esta a deriva, porque eu recebo um documento onde diz que o diretor hoje é 
o Marcelo Xavier, recebemos hoje aqui para explanar como diretora e secretário o Nelson, não? 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; não, bióloga;  Vereador Paulino de Moura; bióloga, então 
que é Sr. Nelson, o verdadeiro diretor de meio ambiente, se não for o Marcelo, eu gostaria de 
saber o que esta fazendo lá, porque o cargo que ele foi nomeado é diretor do meio ambiente; 
Senhor Nelson Loeff; parece-me que ele continua fazendo isso, mandando as cartinhas e 
correspondências, fazendo entrevistas, mas há sessenta dias que ele não participa mais do 
meio ambiente, portanto quem é responsável sou eu, não vou contar aqui todas as histórias, 
que não vai interessar de fato, de interessar, sigilosamente, entre nós vereadores, eu tenho 
certeza que eu contaria para vocês porque para mim ele não é o diretor de meio ambiente, 
apenas nós precisamos de pessoas que assumem as coisas, quem não assume não pode fazer 
parte; Vereador Paulino de Moura; eu agradeço ao Nelson por essa explanação, mas isso me 
causa uma preocupação muito grande, se o Marcelo esta afastado, ele esta recebendo como 
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diretor de um órgão de governo, e se ele esta recebendo, esta recebendo indevidamente, se 
tem uma portaria desnomeando ele, é preocupante, eu gostaria de pedir ao líder do governo, 
porque eu não vou fazer um pedido de informação, de que me traga essa informação, se o 
Marcelo esta demitido, ou ele esta colocado à disposição de outra secretaria, e para encerrar, 
Clenara, eu quero dizer a ti, que infelizmente eu fico preocupado porque o meio ambiente é 
uma situação tão complicada, que você diz que lá no parque onde tem uma área à esquerda, 
onde já foi doado para se fazer lá uma fazenda para recuperação de dependentes químicos, ela 
não pode mais ser doada porque o plano de manejo, porque é proibido, gostaria que tu me 
confirmasse isso, sendo assim, eu gostaria que os vereadores e a comunidade fosse lá hoje, 
aquilo lá esta destruído, o matagal esta tomado conta, eu fui lá, entrei lá dentro, tinha casa, 
tinha tudo lá, esta destruído, então o meio ambiente num contexto geral, ele não deixa você 
fazer uma situação, Erlei, onde você vai recuperar vidas, enquanto aquilo lá esta depredado, 
degradado, esta todo jogado, pode sim Sr. Nelson, e eu vou encerrar dizendo isso, eu gostaria 
que lá fosse sim visto a possibilidade técnica, jurídica, legal, de que o município fizesse uma 
doação para as instituições que queiram recuperar jovens da dependência química, que é uma 
área que não atrapalharia, vamos dizer para o lado direito, onde realmente esta lá o papagaio 
charão, esta lá toda a situação ecológica, para que nós possamos discutir juntos essa situação, 
Sr. Nelson, porque eu acho que é importante, porque é importante preservar? Com certeza, 
mas perder vida é muito mais importante do que deixar aquela área que é propicia para isso 
parada lá, obrigado; Senhor Nelson Loeff; descobrimos um invasor há poucos dias atrás que 
esta lá há um ano e pouco, não sabíamos, exatamente nesta parte a esquerda quem vai, 
chamamos ele para saber em que circunstâncias ele estava lá, ele alegou que foi autorizado, 
pelo então prefeito anterior, eu perguntei, me apresente uma autorização, diz ele: “não tenho”, 
daí disse então como é que você esta lá? Bem, fui autorizado, então vamos negociar a tua 
saída, até porque o que houve na época, na ultima administração, na primeira administração do 
Aylton, tinha sido doado aquilo para a igreja Batista, e pelo que eu sei, até fui verificar se ainda 
estava em nome da igreja Batista, e ai não foi feito à devolução, o retorno, porque parece-me 
que a igreja não construiu lá o que havia sido planejado, então a administração anterior fez 
esse retorno, agora se pode ou não pode, os senhores são os vereadores, os senhores é que 
comandam essas questões, e nós estamos aqui, se abrimos o jogo, exatamente é para isso,  
essas sugestões, essas opiniões, se não seria muito fácil nós pegarmos e decidirmos um plano, 
começar a executar e fim, não, estamos aqui nos colocando a disposição, queremos ouvir as 
opiniões de vocês, viu meu nobre vereador, então tens razão, eu tenho a impressão que é 
possível, afinal de contas quem votam as leis estão aqui, as pessoas que votam as leis; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo nenhum vereador que queria se manifestar, 
eu só queria deixar registrado Vereador Paulino de Moura, que acredito que nós não tenhamos 
ido no mesmo parque, hoje à tarde logo após ao meio dia eu estive no parque municipal, 
juntamente com o secretario adjunto do governo do Rio Grande do Sul, o secretário Jorge 
Drum, onde nós estivemos visitando o parque, estive apresentando o parque, apresentando 
aquele Santuário de Santa Rita de Cássia, e eu não constatei isso, infelizmente acredito que 
nós possamos ir junto lá, nós temos a casa, já lhe concedo um aparte, nós temos a casa da 
moradora em perfeita condições, nós temos um viveiro em perfeita condições, nós temos o que 
o Vereador Felipe Sálvia esta requisitando, uma cancha de bocha, nós temos dois quiosques a 
disposição da comunidade, enfim, eu acredito que o parque não esta totalmente caindo na 
cabeça, fica a vontade Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu não estou 
questionando o parque, o senhor me perdoa, acho que o senhor entendeu mal, estou falando 
da área a esquerda, onde há possibilidade de se construir uma fazenda para recuperação de 
dependentes químicos, vá lá amanhã aquilo lá esta um matagal, não estou falando o parque, o 
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parque o senhor pode ficar tranqüilo, mas estou falando de outra área à esquerda, se o senhor 
tivesse possibilidade de ter ido a esquerda ver, esta mais alto que vossa senhoria o mato lá, é 
isso que eu estou falando; Presidente Vereador Gilnei Jarré; realmente eu não estive ao lado 
esquerdo, estive no parque e no Santuário de Santa Rita, queremos agradecer a presença do 
secretário Nelson Loeff e da bióloga Clenara e dizer que estaremos juntamente com o governo 
municipal encaminhando esses anteprojetos ao governo do estado para tentar viabilizar algum 
recurso, para com que esses projetos tenham êxito e a nossa comunidade tenham a 
oportunidade de ter um parque, um mato decentemente, muito obrigado, solicito aos lideres de 
bancada que acompanhem o secretario e a bióloga ao nosso plenário; passamos agora para 
apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, convido a senhora, pois não 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, gostaria 
de fazer um requerimento verbal para que fosse votado os requerimentos e as moções em 
bloco, com o aval dos lideres de bancada; Presidente Vereador Gilnei Jarré; consultamos as 
bancadas, conforme acordo de bancadas as moções e requerimentos serão votados em bloco, 
convido a senhora secretária para que faça a leitura do numero e autor dos requerimentos, com 
exceção dos requerimentos de votos de pesar; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pedido de informação, pois não 
vereador; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria senhor presidente de fazer um requerimento 
verbal, e se assim o plenário entender, nós convocarmos o diretor de meio ambiente, que assim 
o chama o líder do governo, Marcelo Xavier, para que viesse na próxima semana, no mesmo 
horário que esteve a bióloga, para vir falar do parque da cidade também; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; consulto o plenário, então fica convocado o diretor de meio ambiente, Marcelo 
Xavier, no prazo de 15 minutos para se pronunciar na segunda-feira, caso seja exonerado fica 
cancelada a convocação, passamos para a leitura dos requerimentos; Vereador Paulino de 
Moura; desculpa presidente, questão de ordem, até para deixar claro, dizer ao diretor até esse 
momento, Marcelo, se ele for exonerado, ele tem aqui uma sessão mensal onde ele pode vir 
como cidadão fazer a sua explanação e a sua defesa, e nós iremos convida-lo, principalmente 
esse vereador mas toda a casa, até porque é estranha essa situação, obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; com certeza, é a ultima sessão de cada mês, a tribuna do povo, 
convido a senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e 
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 03 Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 10 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 11 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 12 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 13 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: nº 01 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Nélio Roberto da 
Silveira – PPS; nº 04 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 05 Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
nº 06 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 08 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Paulino de Moura – PTB; 
nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 11 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
esta em discussão os requerimentos e moções, com a palavra Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; eu no momento cumprimento ao presidente em exercício Vereador 
Gilnei Jarré, aos vereadores, ao vereador do PMDB, suplente, Vereador Orlando Ferrari, ao 
Nélinho, que já nos acompanha a algumas sessões, um cumprimento à imprensa, a platéia que 
esta aqui, ao ex-vereador Adroaldo De Carli, à vice-presidente do PMDB mulher, Vera Vargas e 
a todas as mães, especialmente as que se encontram aqui hoje, eu gostaria de prestar uma 
homenagem às mães, como mulher e como mãe, porque? Certamente nenhum homem estaria 
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aqui hoje se não fosse também por nós, e muito por nós, sabemos que temos bons pais, 
sabemos que temos pais exemplares, mas sabemos que uma mãe tem um valor muito especial, 
e é essa homenagem que eu quero prestar as mães hoje e para os homens que lembrem-se e 
transcrevam a mensagem (apresentação utilizando data show), o seu papel de filho, e o seu 
papel de pai, sabemos também que muitos dos pais que estão aqui hoje, também são mãe, 
então como é bom estarmos juntos nessa proposta de educação dos nossos filhos, de 
educação de uma sociedade, mãe humana, aquilo que somos, a mãe humana é colo, como é 
bom um colo de mãe, com a gente precisa as vezes daquele colinho de mãe, mãe humana, é 
um amor incondicional, é do filho todo, não importa como esse filho seja, é de todo ele, uma 
mãe ama todo seu filho, é uma questão de cheiro, de pele, é uma referencia, é coragem, mãe 
coragem, é missão, é modelo, é acolhimento e mãe humana é mãe sempre, diante do filho, 
diante dos homens e diante de Deus, ser mãe hoje mãe hoje envolve angustias, envolve 
incertezas, envolve medo, envolve duvidas, falta de tempo, longas orações, mãe reza muito, 
preocupações e um trabalho exaustivo, ser filho hoje é, eles sabem de tudo, eles são 
contestadores, eles tem essa liberdade tão sonhada mais cedo, eles estão expostos a um 
mundo muito difícil, eles são consumidores, eles consomem tudo, eles não querem pagar mico, 
eles estão sem disciplina, sem limites, perderam a capacidade de sonhar, popularmente eles 
vivem em grupo, em turma, então, diante de um universo de filho, num contexto de sociedade, 
como as mães reagem, como elas estão, a sociedade é uma sociedade que esta sem 
referenciais, uma sociedade que esta tonta, literalmente com falta de limites, com exigências, 
estressada, com oferta em excesso, tudo é ofertado, vingativa, se as coisas não o são assim, 
poderá ser assado, ela é vingativa, brutal, revoltada, sarcástica e insatisfeita, mas nós temos 
mãe e as mães sabem, o quanto elas buscam de coragem, então eu gostaria que as mães 
ouvissem a melodia, e associassem com o slide, então a todas as mães, um ano muito bom 
com seus filhos, um bom ano e que esse amor de mãe nos faça ser essas pessoas corajosas e 
decididas que sempre seremos, certamente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão os requerimentos e moções, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo, legal a 
musica do Roberto Carlos, do rei, bem legal, dizer que realmente Vereadora Sandra Citolin, a 
gente não tem que guardar raiva, nem rancor, nem ódio, nem ciúme, mas hoje a tarde 
aconteceu um episódio à tarde hoje, com uma funcionária, vossa excelência andou brigando 
com uma funcionária quando na verdade vossa senhoria deveria procurar o presidente desta 
casa e se queixar para ele, é muito fácil cantar uma musiquinha, e é bonito, eu gostei, mas eu 
tenho que registrar, porque não sou de guardar nada, a gente tem que falar as coisas que 
acontecem, funcionário é mandado, tem alguma coisa para reclamar vereadores, reclamem 
para o presidente da casa, ainda mais quando fazem parte da mesa diretora e vão xingar 
funcionário e funcionário fica chorando pelos cantos, eu só soube hoje à noite se eu estou aqui 
de tarde da briga, senhores vereadores; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; não dá para agüentar mais como esta o nosso INSS,  os doutores 
estão ai, gente doente, que vai lá procurar um encosto, para se encostar, mas doente, não os 
saradão que estão por ai, gente que esta mal, Dr. Orlando, a LOAS, lei que atende os 
deficientes, a lei de 93 dos deficientes e dos idosos, nem essa lei esta sendo respeitada, 
senhores vereadores, é muita gente doente que vão no INSS aqui e não atendem, e nós temos 
que fazer alguma coisa, a pouco tempo atrás deu um episódio de uma briga nesta casa, com os 
vereadores que estavam encostados, eu acho que todo doente tem que se encostar, inclusive 
vereadores, esta doente tem que se encostar, e o médico que sabe gente, eu não estou 
questionando médico nenhum aqui, eu estou questionando a perícia, qual o critério que eles 
atendem ali, qual o critério que eles usam para os doentes eles não encostarem, e aquelas 
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pessoas que estão bem, eles deixam três, seis, dois anos encostados, eu sei de gente que há 
muito tempo esta encostado, gente sarada, mas eu não estou aqui para falar, eu não questiono, 
não sou médico, os peritos é que sabem, eu só quero saber qual o critério, estou mandando 
uma cartinha aqui para todos ligados ao INSS, também com a sua permissão senhor 
presidente, gostaria de falar dois minutinhos, sobre dois projetos de lei, entrei com um projeto 
de lei senhores vereadores, dois projetos na noite de hoje, um projeto é que isenta aquele que 
esta desempregado, de pagar concurso publico, não tem dinheiro, esta desempregado, é 
concurso do município, o município isenta, se essa casa assim entender, eu sei que nós 
vereadores fazemos projetos e muitas vezes esbarram, é inviável, mas senhores vereadores, 
nós temos que ter coragem, eu navegando na internet, eu não, minha secretária, navegando na 
internet, buscou um projeto, e eu tenho que dizer, porque mentira tem perna curta, em Curitiba 
já é lei, Curitiba é lei esse projeto meu aqui, lá, se esta desempregado, não esta no seguro 
desemprego, esta desempregado, prova que não esta ganhando nada, ele vai lá faz o concurso 
e não paga nada, também, um outro projeto, eu entrei hoje, é que obriga o município a colocar 
os postos de saúde na internet, em tudo que é posto de saúde, onde estiver ligada a saúde, 
secretarias, obriga a colocar um cartaz dizendo se tem um remédio lá na saúde, na farmácia ou 
não, e qual que tem, é um projeto e os senhores vão apreciar daqui uns dias, mas nós temos 
que ter coragem de fazer projetos que vão atender a população, isso é função do vereador, e a 
função do vereador é mais, é vir até a tribuna, é isso que o povo nos dá, nos dá essa arma, e 
daqui, eu discuto, brigo, esperneio, xingo, e aqui graças a Deus a gente tem a imunidade, só 
não podemos nos aproveitar da imunidade, nós temos a imunidade presidente, e nós temos que 
saber usar ela, era só isso senhor presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; senhor presidente, secretária, 
colegas, ex-vereadores, secretário presente e a platéia, entrei com um pedido de informação 
hoje com relação ao programa de saúde na escola, o que esse programa pessoal, esse 
programa o governo federal por um decreto de numero 1861 de 04 de setembro de 2008, onde 
estabelece recursos financeiros pela adesão ao programa de saúde na escola para municípios 
com equipes de saúde da família, aqui são duas coisas, sexta-feira de manhã eu participei de 
uma entrevista em que foi o secretário da saúde, o presidente do CMPP, o presidente do 
sindicato dos funcionários, foi também o Ivomar do sindicato do comércio, e ficou mais ou 
menos no aro seguinte, querem parar com os PSFs, sim, querem formar quatro PSFs,  ou seja, 
quatro grandes centros, pessoal a gente tem que entender uma coisa, não pode parar com isso, 
se parar vai diminuir a verba federal, diminuindo verba federal a gente não consegue botar 
projeto nenhum, hoje esta tudo atrelado aos PSFs, então esse programa que eu pedi uma 
informação para o governo, é saúde para a escola, o que significa isso, vai ser melhoria no 
atendimento da saúde bucal, vai levar o médico até a escola, tu vai ter orientações de higiene 
para essa criança, não vai precisar sair da escola, mas para isso o que é preciso? Que os PSFs 
funcionem, se eles não vão funcionar não adianta, e recurso tem, os colegas sabem, esta cheio 
de dinheiro, é só apresentar projeto, essa é na verdade a grande preocupação que eu tenho,  a 
gente não pode diminuir o numero de PSFs que hoje é a estratégia da saúde da família, é 
importante, a população não vai gostar, acho que pode ser criado dois centros maiores, de 
especialização, de atendimento especializado, mas não podemos perder o recurso federal que 
vem com os PSFs, é um retrocesso pessoal; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereador 
Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; boa noite senhor presidente, senhores vereadores e a todos 
que se encontram nessa casa, eu venho em primeiro lugar venho pedir novamente na rua 
Bernardo Paz, que tem uma vala aberta ali, que eu pedi há trinta dias para ajeitar ela e continua 
do mesmo jeito, e na Silva jardim com a Antonio Vargas, aqui em baixo, nesse trecho que tem 
ali três ruas, foi pedido de todas as mães do colégio La Salle, que estão levando as crianças 
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para a escola, ninguém sabe para que lado vai, daqui uns dias vai dar uma batida, eu por 
exemplo levo todo dia minha filha no La Salle e a gente corre risco ali, porque uns vem de lá, 
uns vem de cá e ninguém sabe quem é que para ali, assim Sandra, olhando teus slides, 
comecei lembrar desde o nascimento da minha filha, quase chorei, a gente se emociona, como 
é bonito pegar uma criança no colo, pequenininha, tu criar, educar, tu dar amor, dar carinho, dali 
uns 15 anos ele bate na tua cara, bate no teu rosto, daí hoje todo mundo fala, que coisa todo 
mundo só fala em droga, em crack, é porque nunca teve na família, quem teve na família sabe 
o que é ruim, uma mãe chega lá com um soco no seio, ou com um soco no rosto, ou com 
pontapé na perna, a coisa esta feia, eu não entrei na política pensando em me promover em 
cima da dependência química porque sempre foi meu trabalho, mas hoje o que estou pedindo, 
já que o negocio que em Carazinho tomou conta, esta horrível, estamos sendo detonados, 
temos muitas mães sofrendo quem quer ver vai numa ala psiquiátrica, vai no CMPP conversa 
com umas mães, vai no NA nas reuniões abertas para ver o que é uma pessoa sofrer na vida, o 
que é um sofrimento, tu ter um filho no teu colo, ele mamar no teu seio e depois teu filho te 
batendo, então hoje estou pedindo para os dez vereadores, não sou eu mais, porque a gente 
cruza por muitas barreiras, é uma coisa que hoje precisa, então hoje estou pedindo para os dez 
vereadores, vamos nos unir, nós fomos votados para o que? Para ajudar o povo, e o que o 
povo esta precisando hoje? Esta precisando disso, dessa ajuda, não adianta nós montarmos 
uma entidade aqui, entidade ali, entidade lá, que não funciona, que vai funcionar é uma clinica, 
ou uma fazenda que seja, é o que vai funcionar, é onde vai levar a família, se não nos unirmos 
não vai acontecer nada, e vai continuar do mesmo jeito, não adianta nós olharmos para uma 
coisinha dessas, coisa mais linda, quase chorar de emoção com uma criança, dali uns dias 
aquele sofrimento dentro da tua família, então acho que nós temos que nos unir, nós estamos 
aqui é para isso,  fomos votados para isso, é um apelo que estou fazendo hoje, e também 
queria ver se o Vereador Felipe Sálvia e o Vereador Paulino de Moura se eles aceitam eu ir 
junto nessa viajem para Toledo na fazenda Esperança, muito obrigado; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura com a palavra; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, tio Pisca, diário da manhã, a 
Simone, a Ana da rádio Gazeta, as demais pessoas, secretários, suplentes de vereadores, 
Orlando Ferrari, se Deus assim permitir e vai permitir, nós estaremos companheiros a partir do 
ano que vem, tenha essa convicção, a lei da recomposição das câmaras de vereadores ela vai 
ser sancionada, eu só não sei se ela vai validar para esse ano, mas com certeza para o ano de 
2010 vocês estarão aqui representando aqueles eleitores que acreditaram em vocês, votaram 
em vocês, todos os suplentes, Vereador Erlei Vieira, me deixa muito emocionado ver a vossa 
excelência aqui nessa tribuna dizer que nós precisamos nos unir em torno do crack, em torno 
da cocaína, em torno da maconha, em torno de qualquer droga ilícita, desde a bebida, eu 
entendo que sem união nós não vamos conseguir nada, e a vossa excelência há de lembrar, e 
vai lembrar com certeza, que essa luta que você vem fazendo, você teve aqui neste poder 
legislativo muitas parcerias, muitas parcerias e que querem continuar essa parceria, só que com 
visões diferentes, mas não é uma visão para agredir o Erlei, ou para prejudicar o Erlei, ou para 
prejudicar o ex-servidor publico que trabalhou, e trabalhou muito bem na secretaria de saúde, 
só que a minha visão eu entendo e tenho dito isso, sistematicamente, que a fazenda ela é tão 
importante quanto a clinica, porque a clinica vai desintoxicar a pessoa, e a fazenda vai tratar o 
eu da pessoa, à vontade de viver novamente da pessoa, e ai nós vamos trabalhar juntos, e eu 
terei todo o prazer de que vossa excelência, desde que a casa agora no requerimento, faça um 
adendo e autorize você ir junto, para você conhecer como funciona uma fazenda, o que a 
fazenda faz, porque daí você sabe tudo de clinica, tudo, porque você fez, encaminhou, levou, e 
eu entendo muito de fazenda juntamente com o Vereador Felipe Sálvia, porque a gente, eu levo 
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Erlei, para a fazenda, pessoas no meu próprio auto, então eu entendo que agora sim nós 
estamos evoluindo, nós estamos caminhando para que as coisas se resolvam e agora, eu não 
vou aqui entrar no mérito da discussão, ou não discussão à tarde com a Vereadora Sandra 
Citolin e uma funcionária, mas eu quero dizer para ti Sandra, no meu entender, que a vinda de 
uma mulher para esse poder legislativo ela esta inibindo muitas discussões que havia no 
passado, muito pior do que as que estão tendo hoje, entenda que o teu requerimento, a tua 
explanação ela foi muito importante, porque eu entendo que realmente a mulher é um ser 
extremamente importante, porque ela nos coloca no mundo, ela nos gera, ela fica nove meses 
com nós lá, então assim, nós vamos ter e eu já te disse, muitos dissabores na política porque 
nós vamos discutir, tese, idéias e pensamento, mas que isso fique como lição e dizer para ti da 
importância de você ter entrado com esse requerimento, ter mostrado esse slide, e hoje as 
mulheres estão aqui para te ouvir, então continue com esse teu pensamento, pense que dono 
da verdade existe só um, que é Deus, nós seres humanos somos passiveis de falha, de 
acertos, se tu quiser um aparte colega eu te dou, então tenha a bondade; Vereadora Sandra 
Citolin; Vereador Paulino de Moura, Vereador Felipe Sálvia e a casa realmente, eu sou uma 
pessoa muito estudiosa, eu gosto de estudar, e eu quero ter, e entendo que tenha que ter todas 
as informações referentes aquilo que eu vou votar, e ao estudo da comissão a qual eu presido, 
e a nossa discussão foi por uma questão de entendimento, porque eu entendi, e continuo 
entendendo, que deva receber todas as partes que estão no projeto para emitir o meu parecer, 
e fazer valer o meu voto com sobriedade, conhecimento, e propriedade, e é isso que eu tentei 
buscar, não vai ficar por aqui não, acho que mulher tem uma característica sim, que é de lutar, 
de acreditar naquilo que ela busca, que é certo, não tenho nada contra funcionário nenhum, 
muito pelo contrário, pedi as atribuições do cargo da funcionária porque é uma funcionária 
nomeada, sou uma vereadora eleita de direito e de fato, e tenho o direito, como diz nas próprias 
atribuições do cargo, de receber as informações referentes aquilo que eu vou emitir como 
parecer, para não acontecer quem sabe um dia, Vereador Felipe Sálvia, aquela história de 
quem diz assim: mas como vereadora, tu não lia o projeto? O parecer do IGAM esta aqui, a 
senhora não leu? E eu vou dizer, não eu não li. Não, eu quero todas as partes de direito que 
tem no processo, e no momento que isso me foi negado, eu questionei sim, e ouvi do 
presidente hoje em exercício, Vereador Gilnei Jarré, que se eu quiser, não estivesse satisfeita 
com essa posição de não receber o parecer do IGAM, do órgão que nos assessora, que eu 
fosse ao ministério público, e é o que eu farei, porque eu acho que eu não pedi nada demais 
daquilo que eu tenho direito a analisar, sou presidente de uma comissão, emito parecer, todas 
as peças que estiverem para favorecer a minha compreensão e o meu voto eu vou buscar, e eu 
estudo essas peças vereador, eu estudo e o Vereador Gilnei Jarré fez uma observação muito 
correta também, que a gente quando recebe da comissão de justiça os projetos a gente vota na 
hora, e por isso nós decidimos da Comissão de Ordem, juntamente com o Vereador Rudi e o 
Vereador Elbio Esteve que nós teremos sete dias, veio da comissão de justiça nós ficaremos 
sete dias sim para estudo dos projetos, porque? Porque isso nos dá mais segurança, isso nos 
dá mais credibilidade e eu acho que nós como vereadores eleitos, temos essa credibilidade das 
pessoas, nada pessoal, nada a depor contra a funcionária, muito pelo contrário, eu só busquei 
mais recurso para fazer o meu trabalho e não ser de repente motivo de chacota de pessoas no 
futuro, eu sou uma vereadora consciente daquilo que eu tenho que votar, e meu trabalho é 
sério; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, quer um aparte Vereador Felipe Sálvia? 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, vereador, eu gostaria só de 
dizer Vereador Paulino de Moura, que o senhor tem razão quanto a convidar o Vereador Erlei 
Vieira e o convite fica também deste vereador, eu não sei se eu vou poder porque estou me 
mudando, mas é quase certo que eu vá, dizer que é bom o entendimento, como é bom o 
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entendimento, dois vereadores que trabalham com drogas, não é  quase a minha área, comecei 
a trabalhar nessa área, o vereador sabe, há pouco tempo, mas dizer para a Vereadora Sandra 
Citolin, que é justo buscar documentos para votar projetos, isso é justo, isso qualquer criança 
sabe, para votar um projeto de lei precisa ter os dados, ter embasado o projeto de lei, a senhora 
entrou agora, fez cursinho, já sabe como é que faz, mas dizer para a senhora o seguinte, 
qualquer coisa, volto a dizer o que eu disse na tribuna, senhor Vereador Paulino de Moura, 
qualquer vereador que tiver problema com funcionário, tem que se dirigir ao presidente, isso é a 
norma da casa, essa é a ordem das coisas, não pode o vereador bater boca com um 
funcionário; Vereadora Sandra Citolin; não bati boca com funcionário; Vereador Felipe 
Sálvia; isso que ouvi por ai, só para encerrar senhor presidente, senhor vereador obrigado pelo 
aparte, mas que fique registrado, que nós também não temos medo de promotoria, nós 
estamos nessa casa para seguir as leis e obedecer às leis, não temos medo de nada, a 
comissão de justiça trabalha em cima dos trinques, eu, o Vereador Gilnei Jarré e o Vereador 
Eugenio Grandó; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, demais pessoas eu vou 
encerrar, mas eu vou encerrar dizendo uma coisa a Vereadora Sandra Citolin, a comissão de 
ordem econômica e social ela é uma comissão que exara os seus pareceres no âmbito social, 
ela não tem legalidade nenhuma, para dar o parecer nas condições de legalidade e de técnica, 
então quero dizer que indo ou não para a promotoria, segurando ou não o projeto vocês estão 
segurando erroneamente, porque eu entendo que o parecer da comissão de ordem econômica 
e social ele não mexe na legalidade, ele não vai dizer se é inconstitucional ou constitucional, 
então nós estamos discutindo por uma coisinha bem simples, e eu já fiz isso muitas vezes, mas 
o decorrer da vida ela me ensinou a ter mais prudência, então não vamos queimar pólvora em 
chimango, nós precisamos saber que a comissão de ordem econômica e social é figurativa, 
pelo amor de Deus, ela é figurativa e a comissão de justiça e finanças; Vereadora Sandra 
Citolin; esse é o problema vereador, desculpa; Vereador Paulino de Moura; mas Sandra, pelo 
amor de Deus, eu não gostaria de bater boca contigo, você tem que compreender as 
atribuições do vereador, as atribuições do vereador são essas, comissão de ordem econômica 
e social dá o parecer no âmbito social, se ele vai trazer beneficio social para a sociedade, 
comissão de justiça e finanças vai dar o parecer no âmbito legal, se ele tem legalidade ou ele é 
inconstitucional ou constitucional, muito obrigado senhor presidente, senhores vereadores e 
comunidade, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a palavra Vereador Orlando 
Ferrari, vamos respeitar o nosso vereador que esta com a palavra, Vereador Orlando Ferrari; 
Vereador Orlando Ferrari; meu boa noite a todos, cumprimentando o Presidente Vereador 
Gilnei Jarré eu quero cumprimentar os demais componentes da mesa, e cumprimentando o 
Vereador Eugenio Grandó eu quero cumprimentar os demais vereadores, os suplentes de 
vereador, os ex-vereadores, a imprensa falada e escrita, meus colegas do PMDB, as mães aqui 
presentes, o secretário, a minha esposa Maiari que esta sempre comigo, me apoiando no meu 
trabalho, na minha profissão, em tudo que eu queira fazer, uma satisfação poder participar 
dessa sessão da câmara de vereadores no lugar do Vereador Leandro Adams, espero que 
outras oportunidades terão, com a aprovação, a promulgação da PEC dos vereadores para o 
ano que vem, espero ser muito útil trazendo minhas idéias, o que eu penso, os meus projetos 
para a nossa comunidade, a minha função, ou a função do vereador, é legislar, ajudar, ouvir, 
escutar, e decidir sobre as coisas da nossa população, a gente acompanha os noticiários 
diariamente, revistas, rádio, jornais, e tem algumas coisas que me preocupam, não só como um 
vereador suplente, mas como uma pessoa, como um cidadão, sábado agora passado, em Porto 
Alegre houve a marcha da maconha, onde é que nós estamos, em pleno século XXI, com 
todas, o ministério publico, pessoas, vereadores, prefeitos, preocupados com o uso da droga, 
em Porto Alegre a marcha da maconha, se eu fosse um administrado publico, ou do ministério 
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publico, eu ia proibir a marcha da maconha, eu entendo o que eles pensam, mas acho que nós 
estamos ultrapassando os limites,  e eu entendo também a preocupação do Erlei, do Paulino, 
cada vez nós mais devemos nos preocupar com isso, a gente pode estar pensando assim, a 
maconha, o crack é só lá para outras pessoas, outras famílias, às vezes isso esta bem pertinho 
de nós, bem ao nosso lado e às vezes a gente não enxerga, então eu entendo muito a 
preocupação de vocês, que quero parabenizar a professora Sandra Citolin, vereadora, minha 
colega do PMDB, pela sua homenagem as mães, muito bonita, como pediatra, meu trabalho, 
99% as mães comparecem ao meu consultório, então eu trabalho muito com elas também, 
quero parabenizar todas as mães de Carazinho, do Brasil, do mundo, do Rio Grande do Sul, 
pelo seu dia, embora atrasado, mas vale a pena parabenizá-las, muito obrigado e espero poder 
participar em outras sessões; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Eugenio Grandó; 
Vereador Eugenio Grandó; senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que se 
fazem presentes nessa casa, hoje eu entrei com um projeto de lei para que seja instituído no 
município o teste da orelinha, que tem o teste do pezinho, tem o teste da orelinha, já existe hoje 
no hospital comunitário, mas que ele seja coberto através de um programa do município para 
aquelas pessoas que internam pelo SUS, várias cidades do estado já contam com esse projeto, 
o atendimento gratuito, esse exame gratuito, entrei com dois pedidos de informações, porque o 
diabo faz a panela mas não faz a tampa, semana passada casa cheia de PP, cheia de gente do 
governo, fui vaiado, fui debochado, problema nenhum, só que eu tirei várias fotos, muitas fotos, 
e o pessoal que estava aqui na casa foi mandado as pressas pelo secretário de educação para 
comparecer nesta casa para evitar a abertura de uma CPI, só que este pessoal estava em 
planejamento, quem é professor sabe o que significa um planejamento, eles estavam 
recebendo do município, eles tinham que estar lá na escola trabalhando, Vereador Rudi, não vir 
aqui orquestrado vaia o vereador porque o vereador esta fazendo o seu trabalho, então estou 
entrando com esse pedido de informação, entre com um pedido de informação também da 
FUNDETEC porque a FUNDETEC funciona assim, hoje reduziram toda a carga horária dos 
oficineiros, que é aquele que vai atender o publico, que é o que vai dar ensino de um oficio, ou 
enfim, algo lúdico para as crianças, enfim, mas o oficineiro, quase 100% teve suas horas 
reduzidas e foi criado um quadro técnico na FUNDETEC, onde aumentou e muito o número de 
diretores, existe um contra-senso, a FUNDETEC é para atender o povo, ou é para atender os 
interesses de algum partido? Então também fiz esse pedido de informação nesse sentido, e o 
que me surpreendeu mais é que esta fácil ser oposição, esta cada vez mais fácil ser oposição, 
porque a bagunça é grande, deu para ver hoje, com todo respeito ao secretário Nelson Loeff, 
que eu tenho o maior respeito, é um amigo meu de longa data, já no governo anterior 
trabalhamos em algumas questões juntos, mas não é possível um secretário vir dizer que não 
tem diretor, e um líder do governo dizer que tem diretor, ou tem ou não tem, esta recebendo ou 
não esta? Segue ordem de quem? Um diretor que não segue a ordem do secretário? É 
fantasma, vou entrar a semana que vem com um pedido de informação neste sentido também, 
pode falar Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; colega vereador eu 
gostaria de não fazer esse questionamento a vossa excelência, mas infelizmente eu vou ter que 
fazer; Vereador Eugenio Grandó; vamos lá; Vereador Paulino de Moura; antes tudo podia, o 
seu governo do PSDB; Vereador Eugenio Grandó; nosso; Vereador Paulino de Moura; não 
eu dava sustentação, porque o meu partido assumiu isso, eu sempre assumi de publico isso, o 
seu governo enchia a casa aqui quando tinha projetos importantes para votar, enchia Vereador 
Gilnei Jarré, enchia, mandava os professores para cá, mandava os secretários para cá, 
mandava os diretores para cá, nesse quesito só que eu vou lhe questionar, o resto que esta 
uma coisa virada dos pés a cabeça esta, mas eu não posso deixar de lhe dizer que não adianta 
nós virmos aqui fazer discursinho e nós não querermos agora que eles venham aqui; Vereador 
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Eugenio Grandó; não, pelo contrário, quero que eles venham; Vereador Paulino de Moura; 
eu gostaria que eles viessem sempre; Vereador Eugenio Grandó; não tem problema nenhum; 
Vereador Paulino de Moura; até para ver a atuação dos vereadores, mas antes era feito a 
mesma coisa, antes era feito, eu votei muitas matérias aqui e vou deixar bem claro, o meu 
partido, o PTB, foi honrado e foi leal ao prefeito Alexandre, como o prefeito Alexandre foi ao 
PTB, o que o Aylton não esta sendo hoje, vamos dizer, diretamente a mim, não esta sendo leal 
com o que a gente esta querendo fazer aqui na câmara para ele, mas eu não vou deixar que se 
faça injustiça, antes podia agora não pode, deixa vir, e deixa questionar, porque antes podia 
questionar, porque agora não podem vir os professores aqui? Obrigado e desculpa; Vereador 
Eugenio Grandó; não, tranqüilo, só quero; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte; Vereador 
Eugenio Grandó; só um momento, eu não quero discutir aqui, se vem ou não vem, eu quero 
mais é que venham, não tenho medo da vaia, disse aqui um dia, não tenho medo da vaia, não 
tenho, quando tu ocupa um cargo político tem gente que vai gostar de ti, tem gente que não vai 
gostar, tu faz mil e trezentos votos, no outro dia tu perdeu trezentos ou ganhou trezentos, 
funciona assim, não adianta, não é isso que estou discutindo, eu estou discutindo que as 
professoras descumpriram uma obrigação legal de que não podiam estar aqui, que tinha que 
estar em planejamento, que elas estavam recebendo para isso, isso é lei, só isso que estou 
discutindo, não tem problema nenhum elas virem aqui, um aparte; Vereador Rudinei 
Brombilla; só quero, referente ao diretor de meio ambiente, volto a afirmar aqui, até me 
estranhou, surpresa, que a funcionária concursada, a bióloga Clenara colocou que não tem 
diretor de meio ambiente, e tem diretor de meio ambiente nomeado sim, que é o Marcelo 
Xavier, então não confere essa informação que ela veio comentar antes no plenário; Vereador 
Eugenio Grandó; tranqüilo, da mesma forma, não estou discutindo se tem ou não tem diretor 
de meio ambiente, me causa estranheza, ter um secretário do município, que é o chefe direto 
desse diretor, dizer que não tem o diretor, ou que não reconhece a existência desse diretor, isso 
no mínimo, por baixo, transparece uma bagunça, transparece que lá é uma casa da mãe Joana, 
com o perdão da palavra, ninguém é de ninguém, só não vale dedo no olho, o que é isso gente, 
nós temos que acordar, hoje conversei com o Vereador Rudi, tenho vereador como trigo limpo, 
para mim tu é trigo limpo, estou dizendo isso na tribuna, agora o senhor sabe do que esta 
acontecendo, o senhor sabe, os dez aqui sabem, daqui dois anos, um ano e meio, não vem 
todo mundo debandar para o outro lado gente, não vem todo mundo, porque a coisa esta feia,  
queria deixar esse alerta, tenho deixado toda a semana aqui na câmara, é denuncia em cima de 
denuncia, o pior não é a denuncia, pior que a denuncia acaba se comprovando depois, eu 
tenho noticia do ministério publico, que aquele pedido de informação do seminário já gerou 
inquérito, e com prova, prova confessa, vários tipos de provas, material, testemunhal, tem para 
todos os gostos, então a coisa esta ruim gente, vamos abrir os olhos, vamos cobrar, para que o 
nosso Carazinho vá para um lugar, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito 
ao Vereador Erlei Vieira para que assuma os trabalhos da casa para que eu possa me 
pronunciar; Presidente Vereador Erlei Vieira; passo a palavra ao Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; entramos com alguns trabalhos na noite de hoje, sempre sou justo na 
hora de lembrar quando as ações são bem feitas, quero parabenizar o secretário de obras 
André Branda, pela atitude que teve em atender um pedido através desse vereador de cinco 
famílias que estavam passando sede, em Cruzinha, fora mais outras famílias reivindicando 
junto à secretaria do desenvolvimento para com que, a mesma ação que foi feita a essas cinco 
famílias, sejam feitas também por todo o interior onde há necessidade de água, não só o ato do 
secretário de obras, também ao diretor do departamento de agricultura, o Sr. Ítalo, através do 
secretario Nelson Loeff, não pelo Sr. Nelson estar aqui presente, mas a atenção que esse 
diretor esta dando para a agricultura, é uma atenção que há muito tempo não era dada, fui 
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secretário desta pasta, e não consegui atender como realmente devia e entendo também e 
acho também que ele não irá atender como se deve, não, o interior é pequeno, mas as 
reivindicações são muitas e as necessidades também, então vale registrar mais uma vez o 
trabalho desenvolvido pela Secretaria de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento, 
requerimento esse que entramos na noite de hoje, onde sexta-feira estaremos junto ao diretor 
Oni Lacerda do departamento de comandos mecanizados do Rio Grande do Sul, onde lá 
estaremos reivindicando uma perfuração de um poço artesiano para essas famílias, estamos 
entrando em épocas de chuvas, e temos a certeza de que daqui poucos dias estará 
solucionado o problema de água, mas o ano que vem não sabemos quando e a que hora terá 
falta de água novamente, então estaremos junto a esse órgão do estado, reivindicando essa 
perfuração, também registramos a presença hoje do secretario adjunto do turismo, onde a 
convite desse vereador esteve em Carazinho visitando o parque municipal de nosso município, 
e através desse pedido e de informações que nós temos da bióloga Clenara desses projetos, 
anteprojetos, nós estaremos também sexta-feira, juntamente com a bióloga em Porto Alegre, 
falando com a equipe de planejamento do estado, para com que eles auxiliem não só no projeto 
ambiental, e sim num projeto turístico, na área de turismo é que se tem realmente recursos para 
investir, não na área de meio ambiente, na área de meio ambiente o que nos resta é preservar, 
e também estivemos junto ao Santuário de Santa Rita de Cássia, onde nosso repórter, Tio 
Pisca teve uma entrevista com o secretário, e também tem que relatar e dizer que o trabalho 
desenvolvido por esse repórter junto a esse santuário é exemplar, parabéns tio Pisca pelo 
trabalho desenvolvido e também deve-se ressaltar do trabalho desenvolvido pela secretaria de 
obras, a estrada esta toda patrolada, certo, as margens das estradas estão limpas, então 
parabéns a essa secretária que esta desenvolvendo um trabalho junto ao santuário de Santa 
Rita de Cássia, tivemos também acompanhamento das reportagens durante essa semana onde 
vimos nossa colega Vereadora Sandra Citolin, reivindicando um recurso junto ao prefeito 
municipal para o santuário de Santa Rita de Cássia, através de indicação nossas, dos ex-
vereadores, de emendas a LDO, a romaria de Santa Rita será contemplada com seis mil reais, 
então basta o nosso prefeito viabilizar esses recursos, recurso esse solicitado por nós, 
Vereador Adroaldo que também fazia parte dessa casa, juntamente com mais outras emendas 
que nós realizamos, muito obrigado; Presidente Vereador Erlei Vieira; devolvemos os 
trabalhos para o Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, 
peço para a senhora secretaria que proceda a leitura do numero, emenda e autor dos projetos, 
bem como parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 049/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de um (01) servidor.O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a 
contratação emergencial de um (01) servidor. Análise: A justificativa de que o servidor que 
exerce a atividade está em licença interesse não é suficiente a respaldar o contrato temporário, 
uma vez que ao conceder a licença o Município está criando a sua própria necessidade. O 
procedimento correto é a convocação do servidor licenciado ao serviço e o cancelamento da 
licença concedida. Portanto, o Projeto de Lei em análise não atende os requisitos da 
excepcionalidade e do interesse público que norteiam a contratação temporária, uma vez que o 
Município criou sua própria necessidade.Voto: em face do exposto, o presente Projeto de Lei é 
INCONSTITUCIONAL, conforme parecer do IGAM; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira 
discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos o parecer; Vereador Rudinei Brombilla; 
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questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não vereador; 
Vereador Rudinei Brombilla; esse projeto de lei 049/09 do executivo municipal, eu gostaria de 
pedir vistas dele; Presidente Vereador Gilnei Jarré; infelizmente vereador, não tem condições 
devido ao parecer estar em votação, então o projeto foi aprovado por todos, parecer aprovado 
por todos e o projeto esta prejudicado, pois não Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio 
Grandó; só um esclarecimento, o projeto em qual regime o projeto entrou na casa, o projeto 
entrou em regime de urgência, ou entrou no tramite normal? Projeto em regime de urgência não 
pode ter vistas, não tem pedido de vistas quando o projeto é em regime de urgência; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a senhora secretaria que proceda a leitura do outro 
projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 028/09. Autor: Mesa Diretora. 
Ementa: Altera o § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.630, de 08 de outubro de 2007. 
Relatório: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carazinho propõe Projeto de Lei que altera 
o § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.630, de 08 de outubro de 2007. Voto: O presente 
Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo 
vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o parecer da comissão 
de justiça e finanças, peço para  a senhora secretária que proceda a leitura do parecer da 
comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei 
nº 028/09. Autor: Mesa Diretora. Ementa: Altera o § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.630, de 
08 de outubro de 2007. Relatório: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carazinho propõe 
Projeto de Lei que altera o § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.630, de 08 de outubro de 
2007. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da comissão da ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade o parecer da comissão de ordem econômica e social, esta em discussão o projeto 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 18 de maio de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Gilnei Jarré                                        Vereadora Sandra Citolin       
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