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Ata Reunião Extraordinária 18 de janeiro de 2010.......Ata 05 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 18 de janeiro de 2010. Convido a Senhora Vereadora 
Sandra Citolin para proceder à leitura de um trecho da bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da bíblia); Presidente Vereador Gilnei Jarré: Devido à 
ausência do Vereador Élbio Esteve, nosso Primeiro Secretário, convido a Senhora 
Vereadora Sandra Citolin para auxiliar nos trabalhos da Mesa. Solicito à Senhora 
Vereadora para que proceda à leitura da convocação da reunião extraordinária. 
Secretária Vereadora Sandra Citolin: Convocação 002/10. De acordo com o artigo 
73, parágrafos 5º e 6º, convoco os senhores vereadores para uma reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2010, segunda-feira, com início 
previsto às 11 horas, para a apreciação dos seguintes projetos de lei, em regime de 
urgência: 0007/001/10 - Projeto de Lei 001/10, de autoria do Executivo Municipal, 
que Declara de Utilidade Pública a Associação de Proteção aos Animais São 
Francisco de Assis; 0009/003/10 - Projeto de Lei 003/10, de autoria do Executivo 
Municipal , o qual Concede reajuste anual para os vencimentos e subsídios dos 
servidores municipais; 0010/004/10 - Projeto de Lei 004/10, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual declara situação de emergência e contrata emergencialmente 
servidores; 0011/005/10 - Projeto de Lei 005/10, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual Autoriza a contratação emergencial de Assistente Social com formação em 
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS; 0015/009/10 - Projeto de Lei 008/10, de 
autoria do Executivo Municipal, o qual Transfere o Departamento de Esportes;  
0017/011/10 - Projeto de Lei 010/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Concede o Título de Cidadão Honorário; 0018/012/10 - Projeto de Lei 011/10, de 
autoria do Executivo Municipal, o qual Concede o Título Honorífico Comenda O 
Bombeador; 0013/007/10 - Projeto de Lei 001/10, de autoria da Mesa Diretora, o 
qual Concede aumento real para o vencimento dos servidores da Câmara Municipal 
de Carazinho; 0021/014/10 - Projeto de Lei 002/10 de autoria da Mesa Diretora, o 
qual cria cargo em comissão no quadro da Câmara Municipal de Carazinho; 
0022/015/10 - Projeto de Lei 003/10 de autoria da Mesa Diretora, o qual altera a Lei 
Municipal n° 6.946, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre o quadro de cargos 
efetivos da Câmara Municipal de Carazinho e dá outras providências; 0023/016/10 - 
Projeto de Lei 004/10 de autoria da Câmara Municipal de Carazinho, o qual autoriza 
a contratação de uma faxineira, por motivo de interesse público; 0024/017/10 - 
Projeto de Lei 005/10 de autoria da Mesa Diretora, o qual concede o título de 
Cidadão Emérito de Carazinho; 0025/018/10 - Projeto de Lei 006/10 de autoria da 
Mesa Diretora, o qual concede o título de Cidadão Honorário de Carazinho; 
0026/019/10 - Projeto de Lei 007/10 de autoria da Mesa Diretora, o qual concede o 
Título Honorífico Comenda O Bombeador; 0027/020/10 - Projeto de Lei 008/10 de 
autoria da Mesa Diretora, o qual concede o Título de Destaque Jornalístico; 
0028/021/10 - Projeto de Lei 009/10 de autoria da Mesa Diretora, o qual concede o 
Título de Destaque Jornalístico; 0029/022/10 - Projeto de Lei 013/10 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 
2010; 0030/023/10 - Projeto de Lei 014/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
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autoriza abertura de crédito especial e suplementar no orçamento de 2010; 
0031/024/10 - Projeto de Lei 015/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual inclui 
meta nas leis municipais 7.017/09, 7.068/09 e 7.097/10 e abre crédito especial no 
orçamento de 2010; 0020/013/10 - Relatório de execução orçamentária mês de 
dezembro de 2009, do Legislativo Municipal; 0016/010/10 - Projeto de Lei n° 009/10 
de autoria do Executivo Municipal, o qual declara situação de emergência e autoriza 
a contratação emergencial de servidores; 0008/002/10 - Projeto de Lei n° 002/10 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a concessão de direito real de uso de 
um imóvel à empresa Mecânica BRDIESEL Ltda.; 0014/008/10 - Projeto de Lei n° 
007/10 de autoria do Executivo Municipal, o qual declara situação de emergência e 
contrata emergencialmente servidores. Convocação ao Senhor João Mafalda, 
suplente de vereador do PSDB. Convoco vossa senhoria para assumir na Câmara 
Municipal de Vereadores no dia 18/01/2010, na reunião extraordinária que será 
realizada às 11 horas, tendo em vista pedido de licença do Vereador Élbio Esteve, 
por motivos particulares, conforme dispõe o Regimento Interno, Artigo 11, inciso II, 
alínea “e” desta Casa. Atenciosamente, Gilnei Alberto Jarré, Presidente. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Ordem do Dia: Solicito que a Senhora Secretária proceda à 
leitura, Vereador Leandro Adams: Questão de Ordem, Senhor Presidente. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não, Vereador Leandro. Vereador Leandro 
Adams: Eu queria que consultasse os colegas para a possibilidade de nós fazermos 
votação em bloco, com exceção ao Projeto 002, 003 e 005, que tem emenda. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme solicitação do Vereador Leandro, para 
colocação da votação em bloco, solicito ao Plenário, pois não, Vereador Felipe. 
Vereador Felipe Sálvia: Questão de Ordem, Senhor Presidente, gostaria também 
de deixar separado o Projeto 002/10, que cria cargo em comissão no quadro da 
Câmara Municipal de Carazinho. Cria um cargo aí. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em votação o pedido verbal do Vereador Leandro. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado sete votos 
a um. Está em votação o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia. Vereador 
Estevão De Loreno: Questão de Ordem, Senhor Presidente, poderia repetir? 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não, Senhor Vereador. O pedido verbal do 
Vereador Leandro Adams, para que seja colocado em votação em bloco dos 
projetos, com exceção dos projetos com emendas. E o Vereador Felipe Sálvia fez 
um pedido para inclusão em separado do Projeto de Lei 002, da Mesa Diretora. 
Então, está em votação novamente, está em votação o pedido verbal do Vereador 
Leandro Adams. Vereadores Favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado o pedido verbal do Vereador Leandro Adams, por sete votos 
a um. Está em votação o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura do número, ementa, autor, 
emendas e pareceres das Comissões dos Projetos de Lei que serão votados em 
bloco. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 004/10, de autoria do 
Executivo Municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores. O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que 
declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores, sendo uma 
agente administrativo e dois psicólogos, para laborarem no CRAS e CREAS. Após 
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informação nº 18813/2010, oriunda do IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a 
Órgãos Públicos, buscou-se explicações junto ao Executivo Municipal, onde o 
mesmo alcançou documentação, demonstrando a necessidade da aprovação dos 
cargos descritos no Projeto ora sob análise. Gize-se que a documentação esclarece 
a dúvida aventada pelo IGAM, ou seja, a explicação do Executivo demonstra de 
forma cabal a existência de emergência em ditas contratações, sob pena de a 
Municipalidade ficar de fora de programa de suma importância para os munícipes 
menos abastados. Alerta-se, desde já, o Executivo Municipal acerca do disposto no 
artigo 37, II da Constituição Pátria. Dito isso, entendemos viável o Projeto de Lei ora 
em debate; Projeto de Lei nº 007/10, de autoria do Executivo Municipal.  Declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente servidores. O presente projeto 
de lei é viável, conforme parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 001/10, de autoria do Executivo Municipal. Declara de 
utilidade pública a Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis. O 
presente projeto de lei é viável técnica e juridicamente, conforme parecer do IGAM, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 008/10, de autoria do 
Executivo Municipal. Transfere o Departamento de Esportes. O presente projeto de 
lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 009/10, de 
autoria do Executivo Municipal. Declara situação de emergência e autoriza a 
contratação emergencial de servidores. O presente projeto de lei é viável, conforme 
parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 
010/10, de autoria do Executivo Municipal. Concede o Título de Cidadão Honorário 
ao Sr. Pedro Sant’Anna de Moraes. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 011/10, de autoria do Executivo 
Municipal. Concede o Título Honorífico Comenda O Bombeador ao Sr. Luiz Alberto 
Xavier da Costa. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 001/10, de autoria da Mesa Diretora. 
Concede aumento real para o vencimento dos servidores da Câmara Municipal de 
Carazinho. O presente projeto de lei é viável e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 003/10, de autoria da Mesa Diretora. Altera a Lei Municipal 
n° 6.946, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da 
Câmara Municipal de Carazinho e dá outras providências. O presente projeto de lei é 
viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 004/10, 
autoria Mesa Diretora. Autoriza a contratação de uma faxineira, por motivo de 
interesse público. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 005/10, de autoria da Mesa Diretora. 
Concede o título de Cidadão Emérito de Carazinho à senhora Vera Anita Suckau. O 
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presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de 
Lei nº 006/10, de autoria da Mesa Diretora. Concede o título de Cidadão Honorário a 
Senhora Jussara Pauletti Biazus. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 007/10, autoria Mesa Diretora. 
Concede o Título Honorífico Comenda O Bombeador ao Senhor Ronaldo Nogueira 
de Oliveira. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 008/10, de autoria dos Vereadores Gilnei, Élbio, Eugenio, 
Erlei e Leandro. Concede o Título de Destaque Jornalístico de Carazinho a Senhora 
Simone Ramos. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 009/10, autoria Vereadores Paulino, Felipe, 
Estevão, Rudinei e Sandra. Concede o Título de Destaque Jornalístico de Carazinho 
a Senhora Mara Steffens. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 013/10, de autoria do Executivo Municipal. 
Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. O presente projeto de 
lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 014/10, de 
autoria do Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito especial e suplementar 
no orçamento de 2010. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 015/10, de autoria do Executivo Municipal. 
Inclui meta nas leis municipais 7.017/09, 7.068/09 e 7.097/10 e abre crédito especial 
no orçamento de 2010. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito à Senhora 
Secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social dos projetos. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 004/10, 
de autoria do Executivo Municipal. Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 007/10, de autoria do Executivo Municipal.  Declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente servidores. O presente projeto 
de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 001/10, de autoria 
do Executivo Municipal. Declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos 
Animais São Francisco de Assis. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 008/10, de autoria do Executivo Municipal. 
Transfere o Departamento de Esportes. O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 009/10, declara situação de emergência 
e autoriza a contratação emergencial de servidores. O presente projeto de lei está 
apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 010/10, de autoria do 
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Executivo Municipal. Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Pedro 
Sant’Anna de Moraes. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem 
do Dia; Projeto de Lei nº 011/10, de autoria do Executivo Municipal. Concede o 
Título Honorífico Comenda O Bombeador ao Sr. Luiz Alberto Xavier da Costa. O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 
001/10, de autoria da Mesa Diretora. Concede aumento real para o vencimento dos 
servidores da Câmara Municipal de Carazinho. O presente projeto de lei está apto a 
ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 003/10, de autoria Mesa Diretora. 
Altera a Lei Municipal n° 6.946, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre o quadro 
de cargos efetivos da Câmara Municipal de Carazinho e dá outras providências. O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 
004/10, de autoria da Mesa Diretora. Autoriza a contratação de uma faxineira, por 
motivo de interesse público. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 005/10, autoria Mesa Diretora. Concede o título de 
Cidadão Emérito de Carazinho à senhora Vera Anita Suckau. O presente projeto de 
lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 006/10, de autoria da 
Mesa Diretora. Concede o título de Cidadão Honorário a Senhora Jussara Pauletti 
Biazus. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto 
de Lei nº 007/10, autoria Mesa Diretora. Concede o Título Honorífico Comenda O 
Bombeador ao Senhor Ronaldo Nogueira de Oliveira. O presente projeto de lei está 
apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 008/10, autoria Vereadores 
Gilnei, Élbio, Eugenio, Erlei e Leandro. Concede o Título de Destaque Jornalístico de 
Carazinho a Senhora Simone Ramos. O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 009/10, autoria Vereadores Paulino, 
Felipe, Estevão, Rudinei e Sandra. Concede o Título de Destaque Jornalístico de 
Carazinho a Senhora Mara Steffens. O presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 013/10, de autoria so Executivo 
Municipal. Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. O presente 
projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 014/10, 
autoria Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito especial e suplementar no 
orçamento de 2010. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do 
Dia; Projeto de Lei nº 015/10, de autoria do Executivo Municipal. Inclui meta nas leis 
municipais 7.017/09, 7.068/09 e 7.097/10 e abre crédito especial no orçamento de 
2010. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na Ordem do Dia. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os pareceres da Comissão 
de Ordem Ecnoômica e Social dos projetos. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os projetos com 
os pareceres já aprovados dos projetos. Pois não, Vereador Felipe Sálvia. Vereador 
Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem à 
reunião na manhã de hoje, em especial a imprensa. Venho até essa tribuna um 
pouco chateado, porque a gente tinha feito uma reunião na última reunião que nós 
fizemos nessa casa, para escolher os títulos de cidadãos eméritos, honorários, 
bombeadores, nada contra as pessoas que receberam esses títulos, nada contra. 
São pessoas boas, idôneas, idosas, idôneas, idôneas, me desculpe, a Simone ri 
sempre quando eu falo, Simone. E eu gostaria de dizer que estou votando contra um 
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projeto de hoje, de dar um título para essa pessoa que está rindo lá no fundo, a 
Simone, por entender, minha posição pessoal, que houve uma CPI no passado aqui 
nessa Casa, e essa senhora esteve envolvida na CPI, então o meu voto ela não vai 
ganhar, então eu quero me abster do 008, Senhor Presidente, e todos os projetos eu 
foto a favor, mas o 008 eu voto contra. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não 
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação os projetos. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão, e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos, com abstenção do 008, do Legislativo Municipal. Vereador 
Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Questão de Ordem. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Pois não, Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Houve um engano, foi 
voto contrário. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Então fica registrado o voto 
contrário do Vereador Felipe do Projeto 008, do Legislativo Municipal. Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do número, ementa, autor, emendas e 
pareceres das Comissões do Projeto de Lei 003, do Executivo Municipal. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: Comissão de Justiça e Finanças, parecer: Projeto de Lei 
nº 003/10, autoria Executivo Municipal. Concede reajuste anual para os vencimentos 
e subsídios dos servidores municipais. O presente projeto de lei, com emenda 
modificativa, é viável tecnicamente, conforme parecer do IGAM, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da emenda do Projeto de Lei 003 do Executivo Municipal. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: Atendendo ao Ofício 002/10, da Comissão de Justiça e 
Finanças, referente ao Projeto de Lei nº003/10, o qual concede reajuste anual para 
os vencimentos e subsídios dos servidores municipais, promomos a seguinte 
emenda: Emenda Modificativa: Fica alterada a expressão “reajuste anual” pelas 
palavras “revisão geral anual”. Atenciosamente, Alexandre Moacir Capitânio, Prefeito 
em Exercício. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda ao 
Projeto de Lei 003. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Comissão de Justiça e 
Finanças. Projeto de Lei nº 003/10, de autoria do Executivo Municipal. Concede 
reajuste anual para os vencimentos e subsídios dos servidores municipais. A 
emenda modificativa é viável tecnicamente, conforme parecer do IGAM, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: Projeto de Lei nº 003/10, de autoria do Executivo Municipal. Concede 
reajuste anual para os vencimentos e subsídios dos servidores municipais. O 
presente projeto de lei, com emenda modificativa, está apto a ser incluído na Ordem 
do Dia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Está em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em 
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votação o Projeto 003, com emendas já aprovadas e pareceres já aprovados. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei 005, do Executivo 
Municipal. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Comissão de Justiça e Finanças, 
parecer: Emenda Modificativa. Autor: Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de 
Lei nº 005/10, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a contratação emergencial 
de Assistente Social com formação em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS. A 
presente emenda modificativa é viável, conforme parecer do IGAM, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do Projeto 005, do 
Executivo Municipal. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei 005/10, do Executivo Municipal, que autoriza a contratação 
emergencial de Assistente Social, com formação em Linguagem Brasileira de Sinais. 
Emenda Modificativa: O parágrafo único do artigo 1º, passa a ter a seguinte redação: 
O período de duração do contrato será da data de promulgação da presente lei, até 
a realização do concurso público previsto. Justificativa: A aprovação desse projeto 
justifica-se em função da relevante importância social que esta contratação teporária 
possui. São dezenas de crianças que precisam dessa profissional, para dar 
continuidade aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Está em discussão a emenda nº 001, da Comissão de Justiça e 
Finanças, do Projeto 005, de autoria do Executivo Municipal. Vereador Felipe Sálvia. 
Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, venho até essa 
tribuna por causa que, em nome da Comissão, do Eugenio, do Dr. Élbio, Dr, Élbio 
que hoje assume o João Mafalda, dizer que a Comissão fez uma emenda porque o 
projeto queria pagar retroativo e o IGAM nos informou que seria errado, seria 
inconstitucional, a forma de pagar retroativo. Então a Comissão fez uma emenda, 
pagando a partir da data da promulgação da lei. E para ficar bem arreglado o 
projeto, e certo, nós fizemos isto. Também gostaria, Senhor Presidente, de 
agradecer a Vossa Senhoria na manhã de hoje, dizer que os projetos que Vossa 
Senhoria não tinha colocado em pauta, que eram da BIODIESEL, foi colocado em 
pauta, contratação de médico psiquiatra, servidores da área da saúde que também 
tava fora de pauta, a gente conversou e está na pauta, enfim, vários projetos que 
não estavam na pauta, houve a conversação entre o líder do governo e 
conseguimos que entrasse na pauta. Isso é bom, porque eu acredito que ficou dois 
projetos na Casa só, que faltam pareceres do IGAM. O resto, todos, quase quinze 
projetos, estão sendo votados na manhã de hoje. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Vereador Estevão De Loreno. Vereador Estevão De Loreno: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que estão aqui, imprensa, não só sobre 
esse projeto, eu queria agradecer a Comissão de Justiça e Finanças, como o Felipe 
falou, ao Vereador Eugenio e ao Vereador Leandro, e ao Vereador Alemão, e dizer 
que espero que continue assim, porque tenho certeza que quem ganha com isso 
não somos só nós, é todo o povo, e as diferenças que tiver entre algum projeto e 
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outro que seja tratado antes, como foi feito, para chegar aqui e ser tudo votado 
unânime, como vai ser, eu acredito, então acho que com isso todo mundo vai sair 
ganhando. É o que a gente quer, o Prefeito Aylton, o que todo mudo quer é que 
todos se acertem, se tiver algum problema, como tem um projetinho da saúde lá, a 
gente vai solicita que venha alguém de lá e esclareça as dúvidas, para que não 
tenha problema e corra tudo normal. Que diferença haja, mas que não precisa haver 
briga aqui. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira 
mais discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito à Senhora 
Secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do 
Projeto 005. Projeto de Lei nº 005/10, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a 
contratação emergencial de Assistente Social com formação em Linguagem 
Brasileira de Sinais - LIBRAS. O presente projeto de lei com emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças do Projeto de Lei 005. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Presidente Vereador Gilnei Jarré Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social do Projeto 005. Projeto de Lei nº 005/10, autoria Executivo 
Municipal. Autoriza a contratação emergencial de Assistente Social com formação 
em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS. O presente projeto de lei com emenda 
modificativa está apto a ser incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do 
Projeto de Lei 005, do Executivo Municipal. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, 
os contrários que se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto 
com os pareceres e emendas já aprovados do Projeto 005, do Executivo Municipal. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura de emendas e pareceres 
do Projeto de Lei 002, do Executivo Municipal. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: Parecer à emenda modificativa de autoria do Executivo Municipal. Projeto 
de Lei nº 002/10, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de 
direito real de uso de um imóvel à empresa Mecânica BRDIESEL Ltda - ME. A 
presente emenda modificativa é viável, conforme parecer do IGAM, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão o parecer da emenda 001 ao Projeto de Lei 002, do Executivo Municipal. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, e contrários que se manifestem. Aprovado por 
todos. Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura da emenda 001 ao Projeto 
de Lei 002, do Executivo Municipal. Secretária Vereadora Sandra Citolin: 
Atendendo ao ofício 003/10, da Comissão de Justiça e Finanças, referente ao 
Projeto de Lei 002/10, o qual autoriza a concessão de direito real de uso de um 
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imóvel à empresa Mecânica BRDIESEL Ltda, propomos a seguinte emenda: 
Emenda Modificativa: O projeto de lei terá a redação constante do anexo 1 deste. 
Alexandre Moacir Capitânio, Prefeito em Exercício. Artigo 1º: Autoriza o Poder 
Executivo a transferir, mediante escritura pública de doação, à Empresa Mecânica 
BRDIESEL Ltda. – ME, de um terreno sem benfeitorias de forma regular, com área 
total de 9.600 metros quadrados, localizado na Rua Lídio Bordignon, lado ímpar, 
esquina com a Rua Bruno Buchholz, lado par, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, 
nesta cidade, no setor treze, quadra trinta e dois, e lote três. O quarteirão é formado 
pelas ruas Lídio Bordignon, Bruno Buchholz, Reynoldo Cornel Kipper e José 
Balduino Lauxen, com as seguintes confrontações: ao norte, oitenta metros, com a 
rua Leonardo Almeida Foltz, lote quatro; ao sul, oitenta metros, com a Rua Bruno 
Buchholz; a leste, cento e vinte metros, com a Rua Lídio Bordignon; e a oeste, cento 
e vinte metros, com Fleck e Costa Ltda, lote dois, e Irmãos Fey Ltda, lote um, 
conforme matrícula número 30.954, L 2º, do Registro de Imóveis de Carazinho, 
memorial descritivo, laudo de avaliação e mapas de localização, que são partes 
integrantes dessa lei. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão a 
emenda nº 001, do Projeto de Lei 002, de autoria do Executivo Municipal. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças do Projeto de Lei 002, de autoria do Executivo Municipal. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: O presente projeto de lei com emenda modificativa é 
viável, conforme parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças do Projeto de Lei 002, de autoria do Executivo Municipal. Não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, do Projeto de Lei 002, de autoria do Executivo Municipal. 
Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 002/10, de autoria dp 
Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel à 
empresa Mecânica BRDIESEL Ltda. O presente projeto de lei com emenda 
modificativa está apto a ser incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do 
Projeto de Lei 002, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o Projeto de Lei 
002, de autoria do Executivo Municipal, com os pareceres e emenda já aprovados. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura do Projeto de Lei do 
Legislativo Municipal 002. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 
002/10, de autoria da Mesa Diretora. Cria cargo em comissão no quadro da Câmara 
Municipal de Carazinho. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
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tramitação da matéria. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças do Projeto de Lei 002, do Legislativo 
Municipal. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem. 
Aprovado oito a um. Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, do Projeto de Lei 002, de autoria da 
Mesa Diretora. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 002/10, de 
autoria da Mesa Diretora. O presente projeto de lei está apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social do Projeto de Lei 002, de autoria da Mesa 
Diretora. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Está em discussão o projeto, com os pareceres já aprovados. Vereador Felipe 
Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Venho 
até essa tribuna, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a Mesa está criando um 
cargo de chefe de informática. Chefe do setor de informática. Nós temos um técnico 
em informática, que é o Ahmad, criar uma chefia para um, para um só, para uma 
pessoa só, eu acho que é errado, e tantos presidentes vem trabalhando somente 
com o Ahmad, que é o técnico em informática. Eu acredito que não haja, não há 
necessidade, é a minha posição, que não haja necessidade desse cargo. E mesmo 
porque no passado, no passado quando eu era presidente, eu tentei também, e 
errei. Tanto que o tribunal me apontou, o Vereador Jarré fez a denúncia, eu criei 
chefe de manutenção, chefe de arquivo, manutenção eu entendia que precisava de 
chefe de manutenção, eu entendia, para arrumar as portas, vidros que quebrassem, 
telhado, uma pessoa para arrumar essas coisas, mas o tribunal apontou e disse que 
não se fazia chefe para uma pessoa só. O tribunal apontou. E está aí, nos anais da 
Câmara. Eu não quero que o tribunal também aponte o meu colega e vereador 
Gilnei Jarré, e eu estou alertando, e estou votando contra porque no passado, a 
história mostra que no passado eu fui denunciado pela mesma coisa. Que eu estava 
criando um cargo de chefe para uma pessoa só. Então é por causa disso que eu 
voto contra. Os meus companheiros ficam livres, mas o meu voto é contra a criação 
desse cargo, por entender que não há necessidade, que os presidentes como o 
Leandro, o Adroaldo, no passado, o Paese, todos passaram por aqui e não criaram 
esse cargo. Então, fica o meu voto contrário a esse projeto. Presidente Vereador 
Gilnei Jarré: Não havendo vereador que queira mais discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 
Aprovado por sete votos a dois. Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de 
Moura: Justificativa de voto, Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Pois não, Vereador Paulino. Vereador Paulino de Moura: Eu gostaria de deixar 
registrado nos anais da Casa, se for verdadeiro isso, e eu não vou fazer discurso 
contrário a essa criação, mas se for verdadeiro que é para beneficiar um vereador, 
botar o seu assessor, eu farei uma denúncia no Ministério Público. Quero deixar 
registrado isso, porque a Mesa Diretora tem o livre-arbítrio de fazer o que ela bem 
entender, para o melhor da Casa. Por isso que eu nem discuti o projeto, mas se for, 
se for para beneficiar um vereador, estarei descendo pela primeira vez na história de 
dezesseis anos no Ministério Público, denunciar isso. Obrigado. Presidente 
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Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima 
reunião Representativa a ser realizada dia 25 de janeiro de 2010, às 11 horas. 
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