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Ata Reunião Ordinária 01 de fevereiro de 2010.......Ata 08 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho, do dia 01 de fevereiro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Paulino de Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 21 de dezembro de 2009. Está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 21 de dezembro de 2009. Não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião ordinária 
do dia 28 de dezembro de 2009. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 
28 de dezembro de 2009. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião 
extraordinária do dia 28 de dezembro de 2009. Está em discussão a ata da reunião 
extraordinária do dia 28 de dezembro de 2009. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da 
reunião representativa do dia 11 de janeiro de 2010. Está em discussão a ata da 
reunião representativa do dia 11 de janeiro de 2010. Pois não, Vereador. Vereador 
Paulino de Moura: Eu gostaria de me abster de votar todas as atas do mês de 
janeiro, da Comissão Representativa. Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 
Somente representativa? Vereador Paulino de Moura: Somente as representativas 
do mês de janeiro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois teve duas 
extraordinárias. Vereador Paulino de Moura: Essas eu votarei, porque eu participei 
de uma delas. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está ok. Não havendo vereador 
que queiram mais discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam 
como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos, com abstenção do 
Vereador Paulino de Moura. Coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária 
do dia 14 de janeiro de 2010, com a seguinte ressalva: Altere-se a redação do trecho 
do pronunciamento do Presidente da Casa, Vereador Gilnei Jarré, na página n° 10, 
entre as linhas 25 e 26, “Está em discussão o parecer da emenda n° 003 do Projeto 
de Lei 192/09, de autoria do Executivo Municipal”, passando com a seguinte 
redação: “Está em discussão o parecer do Projeto de Lei 192/09, de autoria do 
Executivo Municipal”. Só quero registrar que no momento de colocar em votação eu 
coloquei em votação o parecer da emenda e não o parecer do projeto. Então, estou 
fazendo uma correção. Está em discussão a ata com a ressalva, da reunião 
extraordinária do dia 14 de janeiro de 2010. Não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da 
reunião representativa do dia 18 de janeiro de 2010. Está em discussão a ata da 
reunião representativa do dia 18 de janeiro de 2010. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 
e contrários se manifestem. Aprovado por todos, com abstenção do Vereador 
Paulino de Moura. Coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária do dia 18 
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de janeiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião extraordinária do dia 18 de 
janeiro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Coloco em apreciação a ata da reunião representativa do dia 25 
de janeiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião representativa do dia 25 de 
janeiro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Coloco em votação a ata da reunião solene do dia 25 de janeiro 
de 2010. Está em discussão a ata da reunião solene do dia 25 de janeiro de 2010. 
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores 
favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 01 de fevereiro de 2010. 
Telegrama do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro 
no valor de R$ 107.470,45; Comunicado do Ministério da Educação, informando 
liberação de recurso financeiro no valor de R$ 349.435,22; Telegrama do Senado 
Federal, em resposta a OD 3.985/09; Convite da União das Associações 
Comunitárias de Carazinho, para fazer parte da comissão julgadora que irá eleger a 
mais bela rainha da UACC, a realizar-se dia 06 de fevereiro; Ofício 001/10 da 
Câmara Municipal de Selbach, comunicando a composição da Mesa Diretora para o 
exercício 2010; Ofício 0335/10 da Secretaria de Segurança Pública – Brigada Militar, 
em resposta a OD 4.016/09; Convite da COTRIJAL para participar do lançamento da 
décima primeira edição da EXPODIRETO, a realizar-se dia 08 de fevereiro; Ofício da 
Associação dos moradores do Loteamento Nossa Senhora Aparecida, solicitando 
que os vereadores busquem informações sobre o destino das verbas de 2009 que a 
prefeitura repassou para a UACC; Projeto de Lei Complementar n° 001/10, de 
autoria do Vereador Leandro Adams, o qual Altera a Lei Complementar n° 07/90, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Carazinho; Projeto de Lei n° 016/10, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010; Projeto de Lei n° 017, 
de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a prorrogação de vigência da Lei 
Municipal n° 6.987, até 31/05/10; Projeto de Lei n° 018/10, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza o município a prestar serviço de terraplanagem no pátio da 
empresa Claudiomar dos Santos – ME. Ofício Partido Trabalhista Brasileiro – 
Diretório Municipal de Carazinho/RS. Excelentíssimo Senhor Gilnei Jarré, Presidente 
da Câmara Municipal de Carazinho. Na atribuição de Presidente do Diretório 
Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Carazinho, venho a vossa presença 
indicar o nome do nobre edil Eugenio Grandó para ser o líder da bancada do PTB 
nesse Poder Legislativo para o ano de 2010. Sendo o que tínhamos a informar, 
aproveitamos a oportunidade para lhe enviar nossos votos de apreço e 
considerações. Saudações. Carazinho, 29 de janeiro de 2009. Assinado Antonio Azir 
Salles, Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a 
leitura das Indicações, Requerimentos e Moções, pelo senhor secretário. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: I - 0127/075/10 - Indicação Vereador Élbio: Ementa: Solicita 
para o setor competente que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Polidoro Albuquerque, esquina com a Rua Ipiranga, para que seja feita o roçado do 
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mesmo, pois o mato está alto, prejudicando a visibilidade dos motoristas; I - 
0128/076/10 - Indicação nº 2, Vereador Élbio. Ementa: Solicitando que determine ao 
setor competente para que realize melhorias urgentes, operação tapa buraco, na 
Rua Caldas Júnior, Vila Rica; I - 0129/077/10 - Indicação nº 3, Vereador Élbio. 
Solicitando a retirada de entulhos e colocação de placa alertando da lei e das 
punições de jogar lixo em via pública, no terreno localizado na Rua Agenelo Senger, 
Bairro Oriental; I - 0130/078/10 - Indicação Vereador Paulino de Moura, nº 4. 
Ementa: Solicita restauração de pavimentação com paralelepípedo. O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida pela Presidência na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando para 
que seja providenciada a restauração da pavimentação com paralelepípedo na Rua 
José de Alencar, ao lado do número 84, no Bairro Borghetti, tendo em vista que o 
calçamento foi removido e está causando transtorno e desconforto aos motoristas 
que por ali transitam; I - 0131/079/10 - Indicação Paulino de Moura, nº 5: O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida pela Presidência na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
determine ao Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a 
recolocação da placa de sinalização de identificação de via pública, que encontra-se 
caída junto ao canteiro central na Avenida Flores da Cunha, em frente à Empresa 
Gráfica Sanini, número 4430, Bairro Borghetti; I - 0132/080/10 - Vereador Paulino de 
Moura, indicação nº 6: Ementa: Solicita limpeza e capina  nos canteiros centrais na 
Avenida Flores da Cunha, no sentido Bairro Borghetti, centro de Carazinho, centro 
da cidade; I - 0133/081/10 - Indicação Felipe Sálvia, nº 7: Ementa: Solicitando que 
sejam tomadas providências urgentes quanto ao cumprimento de Lei Municipal 
número 6.972/09, de autoria deste Vereador, promulgada em 17 de junho de 2009, 
que 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 de Saúde; I - 0134/082/10 - Indicação Vereador Erlei, nº 8: Ementa: 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação na Rua João Olaneck, no Bairro Vila Rica, pois a 
mesma se encontra em péssimas condições; I - 0135/083/10 - Indicação Vereador 
Erlei: Solicita para o setor competente que realize trabalhos de coleta de lixo no 
Distrito de Pinheiro Marcado, semanal ou mesmo quinzenal, pois os moradores 
reclamam que não têm o serviço de coleta de lixo, sendo que este serviço é 
indispensável para qualquer comunidade; I - 0136/084/10 - Indicação Vereador Erlei: 
Ementa: Solicitando que seja providenciado, com a maior brevidade possível, uma 
operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, em frente à ACAPESU, pois a 
referida via se encontra em péssimas condições de trafegabilidade; I - 0155/103/10 - 
Indicação Vereador Erlei: Ementa: Solicita para o setor competente que notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua Barão de Antonina esquina com a Avenida 
Pátria, pois compromete a segurança dos moradores e das pessoas que passam 
pelo local, principalmente à noite; I - 0137/085/10 - Indicação Vereador Rudi: 
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal para que determine os trabalhos de reparos 
e serviços de limpeza no calçamento da Rua Rio Negro, no Bairro Floresta; I - 
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0138/086/10 - Indicação Vereador Rudi: Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
para que determine os trabalhos de reparos no calçamento, operação tapa buracos, 
na Rua Polidoro Albuquerque, no Bairro Floresta; I - 0139/087/10 - Indicação 
Vereador Rudi: Ementa: Solicita ao Executivo Municipal estudos junto ao setor 
competente para a colocação de redutores de velocidades na Quinze de Novembro, 
tendo com referência esquina com a Rua Almirante Tamandaré; I - 0140/088/10 - 
Indicação Vereador Rudi: Ementa: Solicita ao Executivo Municipal estudos junto ao 
setor competente, a imediata limpeza do terreno junto a Rua Quinze de novembro, 
esquina com a Rua Tamandaré, em frente ao número 283, e também seja feita 
notificação ao proprietário para devidas providências, já que o referido terreno que 
se encontra praticamente abandonado, coberto de mato, servindo como depósito de 
lixo, propiciando a proliferação de insetos, cobras, ratos, etc., o que traz ao local um 
aspecto desagradável; I - 0141/089/10 - Indicação Vereador Rudi: Ementa: 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
urgentemente, a limpeza da sanga que desce na Rua Candinha até o Clube 
Aquático, pois várias reclamações estão sendo feitas devido ao mau cheiro, a 
quantidade de insetos e o risco à saúde dos moradores das proximidades; I - 
0142/090/10 - Indicação Vereador Rudi: Ementa: Solicitando ao Executivo que 
determine ao setor competente reparos no calçamento, operação tapa buracos, e 
serviços de Capina e limpeza na Travessa Oriental em toda sua extensão; I - 
0143/091/10 - Indicação Vereadora Sandra Citolin: Ementa: Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente realizar trabalhos de corte de grama, 
limpeza e capina em toda a área do Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado 
no Parque Municipal João Xavier da Cruz, pois o mesmo está em total abandono. 
Solicitação da comunidade em geral; I - 0144/092/10 - Indicação Vereadora Sandra: 
Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a região das 
proximidades do cemitério municipal, localizada na rua Leovaral Subtil, no Bairro 
Santo Antônio, pois a mesma está completamente tomada de matos e inços. 
Solicitação dos moradores e familiares que visitam os cemitérios; I - 0145/093/10 - 
Indicação Vereadora Sandra: Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, trabalho de recolhimento de entulhos colocados nos 
canteiros centrais ao longo da extensão da Avenida Pátria, localizada no Bairro 
Centro Sommer. Solicitação dos moradores; I - 0146/094/10 - Indicação Vereadora 
Sandra: Ementa: Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a área 
da Praça da Corsan, localizada na Rua Gonçalves Ledo, no Bairro Pádua, pois a 
mesma está completamente tomada de matos e inços. Solicitação dos moradores; I - 
0147/095/10 - Indicação Vereador Leandro Adams: Ementa: Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente realize trabalhos de melhorias e tapa 
buracos na Rua Ipiranga, no bairro Hípica, devido à má conservação da mesma e 
levando em consideração a realização do Grande Prêmio, G. P. de Prêmio 
Velocistas Terceiro, que se realizará junto ao Jockey Club; I - 0148/096/10 - 
Indicação Vereador Estevão De Loreno: Ementa: Para que determine à Secretaria 
de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Avenida Pátria, em frente ao 
estabelecimento “O Mundo da Eletrônica”; I - 0149/097/10 - Indicação Vereador 
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Estevão: Ementa: Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Saldanha Marinho; I - 0150/098/10 - Vereador Estevão, 
indicação: Ementa: Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Siqueira Campos; I - 0151/099/10 - Indicação 
Vereador Estevão: Ementa: Para que determine à Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Francisco A. Caldas Júnior, em frente a residência 
de número 154; I - 0152/100/10 - Indicação ao Executivo Municipal: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores: Os Vereadores abaixo assinados solicitam na 
forma regimental, que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que 
estude a viabilidade de conceder periculosidade, através de laudo pericial, aos 
conselheiros tutelares do município de Carazinho e/ou aumento salarial, eis que os 
vencimentos mensais dos atuais conselheiros não condizem com o grande trabalho 
que os mesmos exercem em nossa comunidade. Vereadores Gilnei, Erlei, Eugenio, 
Leandro, Rudinei, Élbio, Felipe, Estevão, Paulino e Sandra; I - 0153/101/10 - 
Indicação Vereador Élbio: Ementa: Solicitando para  que seja colocada novamente a 
parada de ônibus na Rua José Pereira, esquina com Marcílio Dias, pois a mesma foi 
retirada para ser efetuado o conserto e não foi recolocada até o momento, causando 
transtornos aos moradores. R - 0156/012/10 - Requerimento Vereador Felipe Sálvia: 
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 aos Líderes de Bancadas no Congresso Nacional, e às 
comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, manifestando o apoio desta 
Casa Legislativa ao Projeto de Lei de autoria do Deputado Enio Bacci que desonera 
as pequenas e microempresas do processo de baixa de seus registros após 
inatividade comprovada de, no mínimo, três anos. Pela nova redação, as pequenas 
e microempresas que comprovadamente não apresentem qualquer atividade 
durante três anos ou mais, terão seus registros automaticamente baixados e 
cancelados pelo oficial do Registro de Empresas Mercantis ou do Registro Civil de 
Pessoa Jurídica. Além disso, essas mesmas empresas terão cancelada a inscrição 
junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, de ofício, pela Receita 
Federal do Brasil. Nos dois casos, não haverá custos para a empresa. Louvável a 
preocupação do nobre Deputado em procurar, com a aprovação deste Projeto, 
desburocratizar o fechamento de micro e pequenas empresas no Brasil, além de 
desonerá-las ao serem submetidas ao processo de baixa de seus registros, após 
uma inatividade mínima devidamente comprovada, pois isso permitirá um processo 
mais rápido no encerramento de empresas que não tenham se mostrado 
economicamente viáveis, e que segundo o autor da proposta, resultará num estímulo 
ao empreendedorismo de milhares de brasileiros que poderão entrar para o 
comércio formal, gerando novos impostos e ativando a economia nacional. 
Esperamos que o projeto seja aprovado, para que as novas regras passem a valer o 
quanto antes, desburocratizando o procedimento de encerramento dessas 
empresas, que além de extremamente burocrático, é também oneroso, o que acaba 
criando obstáculos àqueles que pretendem formalizar seus negócios; I - 0154/102/10 
- Requerimento Vereador Erlei, Departamento do Meio Ambiente: O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
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registrado em Ata e oficiado ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Capitânio, 
responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, solicitando que seja 
feita uma fiscalização na Rua Antônio F. Kerpem, no bairro Centro, pois existe uma 
vertente de água que corta a referida rua na altura do número 120, causando 
inúmeros transtornos aos moradores e para quem utiliza a referida via, sabe que 
foram colocadas algumas pedras, mas é uma solução temporária, pedimos que 
sejam tomadas providências definitivas, para melhorar a trafegabilidade da via para 
motoristas e também para os moradores que são quem mais utilizam a rua e pedem 
por uma solução o mais breve possível; R - 0157/013/10 - Requerimento de Pesar, 
Vereador Rudi: 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 da Sra. Ney Maria Pilati, transcorrido no último dia 31 de janeiro. Neste 
momento de tristeza para os familiares e aos amigos enlutados, pedimos a Deus que 
nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar 
nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que 
agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares 
da inesquecível Sra. Ney Maria Pilati, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido; R - 0158/014/10 - Requerimento Vereadora Sandra Citolin: A 
Vereadora abaixo subscrita 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 a OI Empresa prestadora de serviço de telefonia de 
Carazinho, requerendo a instalação de telefones públicos, Orelhão, nas ruas Moisés 
Facini, Carlos Lang, Carlos Neisse, e Florianópolis, localizadas no Residencial 
Nossa Senhora Aparecida, em Carazinho – RS, tendo em vista diversas 
reclamações dos moradores deste bairro em não ter os referidos telefones públicos, 
muitas das vezes deslocando-se a bairros próximos para ter acesso a este serviço 
de telefonia que é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Solicitação com 
urgência dos moradores deste bairro; R - 0159/015/10 - Requerimento Vereadora 
Sandra: A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício às Centrais Elétricas de 
Carazinho - Eletrocar, na pessoa do Sr. Diretor Presidente, Albano Kayser, 
solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja efetuada a instalação 
e colocação de uma luminária no poste localizado nas margens da BR 386, Km 173, 
frente ao estabelecimento comercial Pousada Pôr do Sol, solucionando 
definitivamente este problema da escuridão desta região, zelando pela segurança 
dos moradores, pedestres e motoristas que residem e trafegam por esta localidade. 
Solicitação com urgência dos moradores; R - 0160/016/10 - Requerimento Vereador 
Felipe Sálvia: 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 aos responsáveis pela Empresa Ouro e Prata de 
nossa cidade, visando manifestar os pedidos de pessoas de nossa comunidade que 
nos procuraram expressando sua contrariedade com relação à mudança no itinerário 
da linha que vai de Carazinho a Porto Alegre, no horário das oito horas da manhã. 
Segundo o que nos foi passado por estas pessoas, esta linha há anos vinha sendo 
direta, mas há alguns dias deixou de ser, por estar passando e fazendo parada em 
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Não-Me-Toque, Victor Graeff, Tio Hugo e Soledade, o que ocasionou tais 
reclamações, pois quando chegava-se mais cedo era possível aproveitar melhor o 
tempo para realizar  todas as tarefas para as quais dispunha-se a viagem. Sabemos 
das dificuldades que as empresas de transportes coletivos estão passando, visto 
que o transporte terrestre recebe muito investimento por parte do governo federal se 
comparado ao tratamento oferecido às empresas de linha aérea. Há também o fato 
de que algumas poltronas são dedicadas a passageiros isentos do pagamento da 
passagem, como é o caso dos idosos, policiais militares, deficientes e seus 
acompanhantes, mas, como fomos procurados por algumas pessoas, achamos por 
bem entrar em contato com a empresa, buscando de alguma forma restabelecer 
esta linha das oito horas da manhã, direta, sem paradas, como sempre ocorreu, 
deixando para os outros horários as paradas nos municípios vizinhos. Cientes de 
que a Empresa Ouro e Prata está sempre disposta a analisar os pedidos de seus 
usuários, e sem querer de forma alguma interferir na programação da empresa, 
apenas achamos por bem informar-lhes de tais reclamações que nos tem chegado, 
visando por isso tentar encontrar um meio que proporcione a satisfação de seus 
clientes, sem prejuízos a empresa; R - 0161/017/10 - Requerimento Vereador 
Eugenio Grandó: O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
ao Hospital de Caridade de Carazinho, ao Presidente, Senhor Muin Salim Rajale, 
solicitando providências urgentes em relação ao atendimento do plantão do pronto 
socorro, criando mais leitos no setor de emergência. Justificativa: Justifico este 
pedido, em função de verificar as péssimas condições no que se refere ao 
atendimento à comunidade. Devido à grande procura por atendimento médico, e os 
poucos leitos disponível no setor, as pessoas estão sendo medicadas e tratadas nos 
corredores, muitas vezes nem maca existe. Os doentes ficam deitados em cadeiras, 
mal acomodados. Solicitamos que o HCC tome providências urgentes e o resolva 
este problema o mais breve possível, garantindo desta forma um atendimento mais 
humanitário e eficiente a todos os usuários do sistema único de saúde; R - 
0162/018/10 - Requerimento Vereador Eugenio Grandó: O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, na pessoa do Senhor 
Ermogenes Bodanese, para que verifique acerca das obras que foram realizadas no 
Bairro Sommer, na Rua Zeno Peruzzo, em frente ao número 24, encontra-se sem a 
reposição do calçamento. O pedido justifica-se em virtude que os moradores estão 
reclamando que a CORSAN apenas depositou terra no buraco e cobriu com pó de 
brita e quando chove a rua fica embarrada, pois não foi reposto o calçamento; R – 
0163/019/10 - Requerimento Vereador Rudi, ao Conselho Municipal de Trânsito: O 
vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Conselho Municipal de Trânsito, em nome de seu 
Presidente, José Soares Dias, solicitando estudos sobre liberação de automóvel de 
aluguel, táxi, para livre acesso ao terminal Iron Albuquerque, localizada na Gare da 
viação férrea, para embarque e desembarque de passageiros. Solicitação da 
comunidade que necessita se deslocar com bagagens até o terminal para pegar o 
ônibus até o seu destino, ou se deslocar do terminal para outras áreas do centro de 
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Carazinho. Também reivindicação dos taxistas do Município de Carazinho, para 
melhor atender seus usuários. A Lei municipal número 6.774, de 23 de abril de 2008, 
artigo primeiro: fica criado o Conselho Municipal de Transito de Carazinho, órgão de 
assessoria técnica, de planejamento e estudos, que apresenta reivindicações e 
sugestões em caráter orientador referente ao trânsito municipal, cabendo sempre a 
decisão final ao chefe do Poder Executivo. Artigo terceiro, inciso quarto: emitir 
parecer quando solicitado sobre as políticas de transporte e circulação no município; 
R - 0164/020/10 - Requerimento Votos de Pesar, Vereador Gilnei Jarré: O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do 
plenário, encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Senhor 
Wilson Cezar Cambruzzi, pelo seu passamento ocorrido na semana passada, no 
litoral gaúcho. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste 
lastimável episódio. M - 0165/008/10 - Moção Vereador Paulino de Moura: O 
Vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que após apreciada e 
aprovada em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Paulo Gilberto Gonçalves 
Costa, manifestando, em nome do Poder Legislativo os nossos cumprimentos pela 
sua posse, como novo Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carazinho, 
transcorrida no dia 22 de janeiro. Desejamos a toda nova Diretoria que ora assumem 
o comando deste Sindicato os nossos parabéns e desejamos um bom trabalho; M - 
0166/009/10 - Moção Vereador Paulino: O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após lida e apreciada em plenário, seja enviado ofício de 
cumprimentos em nome do Poder Legislativo à jovem Andriele Estefania 
Kraemerrizzi, eleita na última sexta-feira, em nosso Município, Garota Verão de 
Carazinho, evento esse promovido pela RBS TV. Parabéns pela conquista deste 
importante título e por bem representar a beleza feminina do nosso Município; M - 
0167/010/10 - Moção Vereador Felipe Sálvia: O Vereador abaixo assinado solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, Deputado Giovani Cherini, cumprimentando-lhe pela solenidade de posse, 
ocorrida no dia 30. Ter um representante do PDT, oriundo da nossa região, é 
realmente algo que muito me orgulha, é além do fortalecimento de nosso partido, o 
reconhecimento pelo belo trabalho que vem fazendo ao longo de quatro mandatos 
como deputado, sempre buscando recursos para nossa região, desenvolvendo 
trabalhos que são reconhecidos e admirados por toda a população. Cooperação, o 
Rio Grande acima das diferenças é o lema desta gestão. Um lema que com certeza 
irá unificar o estado, contribuindo para a superação da incompatibilidade que marca 
a política gaúcha. Caríssimo Deputado, mais uma vez queremos manifestar nosso 
reconhecimento por tudo que tem feito em prol da política gaúcha, em prol do povo 
deste estado, enfrentando dificuldades, vencendo batalhas, conquistando 
importantes e significativas vitórias. Esperamos que possas fazer um brilhante 
trabalho à frente do parlamento gaúcho neste último ano da atual legislatura, que 
todos possam um dia recordar-se positivamente do ano em que Giovani Cherini foi 
presidente da Assembléia. Recebas o reconhecimento deste Poder Legislativo 
Municipal, e a certeza de que estaremos juntos em tudo que for bom para o Rio 
Grande, para o nosso povo, para a nossa gente; M - 0168/011/10 - Moção 
Congratulações, Felipe Sálvia: O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
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ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, aos 
proprietários da Empresa Ramos e Copini Autopeças, cumprimentando-Ihes pela 
conquista do Prêmio Estadual como Empresa Destaque Varejista de autopeças no 
ano de 2009. É realmente muito significante que empresas instaladas em nosso 
município recebam este tipo de reconhecimento, pois demonstra que independente 
de sermos cidade pequena, do interior, estamos empenhados em alcançar metas 
que visem o desenvolvimento de nossa região através da qualidade do serviço 
oferecido. Estando Carazinho localizada em um ponto de entroncamento rodoviário, 
um dos maiores do sul do país, é necessário que possamos oferecer o melhor em 
qualidade, buscando o crescimento e o desenvolvimento do nosso município, e com 
certeza ele se dá também na forma de empresas que dispõem de qualidade e 
eficiência na disponibilidade de seus serviços empresarias e profissionais, atraindo 
assim mais empresas, gerando empregos e produtividade. Recebam do Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, o reconhecimento não só por este prêmio, mas 
também e principalmente, pelo belo trabalho que vem sendo realizado e que os faz 
serem agraciados com esta distinção, é o reconhecimento de 20 anos de um 
trabalho dedicado e competente. Moção M - 0170/013/10 - de mesmo teor, Vereador 
Erlei Vieira; M - 0169/012/10 - Moção Vereador Felipe Sálvia: O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Presidente do Sindicato dos Comerciários, Sr. Ivomar 
de Andrade, cumprimentando-lhe pela excelente iniciativa de disponibilizar junto ao 
site do Sindicato dos Comerciários um espaço destinado para o cadastramento de 
profissionais que estão à procura de uma vaga de emprego junto ao comércio de 
nossa cidade. Este projeto, "Profissionais Disponíveis", merece destaque não só 
deste Poder, mas de todos os segmentos de nossa sociedade, pois demonstra a 
preocupação do sindicato não só com seus associados, mas também com as 
pessoas de nossa cidade que estão desempregadas e buscam uma vaga, que 
poderá ser disponibilizada através dessa parceria do Sindicato com as empresas e 
empresários de nosso município. Muitos profissionais fazem seu cadastro em 
agências de emprego, onde são cobradas taxas de inscrição, o que muitas vezes faz 
com que o profissional desempregado desista de candidatar-se em razão de não 
dispor do valor cobrado. E a iniciativa do sindicato é justamente proporcional ao 
profissional a oportunidade de realizar seu cadastro sem custo algum, pois o 
preenchimento de vagas disponibilizadas, já havendo inclusive colocado alguns 
profissionais novamente no mercado de trabalho em vagas disponibilizadas por 
empresas, que com isso tornam-se parcerias nesta significativa, importante e 
admirável iniciativa; M - 0171/014/10 - Moção Vereadora Sandra: A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando o 
Secretário do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais - Sedai, na pessoa do 
Senhor Márcio Biolchi, pela intermediação junto à Central de Doações do Estado do 
Rio Grande do Sul, pelo deferimento da solicitação feita pela Associação de 
Moradores dos Bairros Alvorada, Fábio e São Miguel, recebendo cobertores, 
agasalhos e gêneros alimentícios a serem doados para as comunidades carentes 
dos referidos bairros. E também parabenizando a Empresa TW Transportes, na 
pessoa do Senhor Presidente Milton Schmitz, e a Diretora Financeira na pessoa da 
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Senhora Marinilce Schmitz, pela parceria firmada em prol das entidades, 
especialmente na realização do transporte das doações vindas de Porto Alegre até a 
sede das entidades beneficiadas. Nossos parabéns a todos e demais colaboradores 
pela participação da vida comunitária; M - 0172/015/10 - Moção Vereador Erlei 
Vieira: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Senhorita Pâmela Oliveira, pela colação de grau em Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade de Passo Fundo - UPF, realizada no dia 30 de janeiro de 2010. À 
Senhorita Pâmela Oliveira, nossas mais sinceras congratulações e votos de muito 
sucesso neste mais novo empreendimento em sua vida; M - 0173/016/10 - Moção 
Vereador Estevão De Loreno: 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 a toda equipe de 
profissionais da TV Pampa Carazinho-RS, pela sua excelente forma de transmitir a 
cobertura completa do aniversário desta cidade no último dia 24 de janeiro. Temos 
que saber reverenciar empresas deste porte, que dedicam seus dias trabalhando 
não apenas para nos levar a notícia de qualidade até nossas casas, mas sim, pelo 
seu engajamento social, tendo sempre nobres causas, como seus principais focos 
jornalísticos. É desejando novamente sinceros votos de estima e sucesso da parte 
deste vereador que desejo um ótimo início de ano e que muitas conquistas possam 
vir através deste digníssimo trabalho. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme 
acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental, nem grande expediente. 
Gostaria de registrar a presença, Vereador Rudinei Brombilla: Questão de ordem, 
Senhor Presidente. Queria fazer um requerimento verbal que os requerimentos e as 
moções fossem votados em bloco. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme 
solicitação verbal do Vereador Rudinei, coloco em apreciação do plenário a 
solicitação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos a solicitação verbal do vereador Rudinei. Queremos 
registrar a presença do Presidente do PTB, Antonio Azir, suplente de vereador do 
PTB, Marcos Soares, Diretor de Transportes da Secretaria da Saúde, Kojak, ex-
vereador dessa Casa, Adroaldo De Carli, ex-presidente da UACC, Paulinho, Diretor 
da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado do Rio 
Grande do Sul, Senhor Romano Guerra, a imprensa, demais pessoas que nos 
prestigiam nessa noite de hoje. Passamos agora para a apreciação e votação dos 
requerimentos e moções. Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura do 
número e autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Requerimento n° 01, Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Só 
para comunicar o Vereador Erlei que o requerimento n° 02, de autoria do vereador, 
está sendo retirado dos requerimentos e passado por indicação. Ele é um 
requerimento, é um pedido ao Executivo Municipal, então ele passa a ser uma 
indicação. Secretário Vereador Élbio Esteve: Requerimento n° 03, Vereador 
Rudinei Brombilla; Requerimento n° 04, Vereadora Sandra Citolin; Requerimento n° 
05, Vereadora Sandra; Requerimento n° 06, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento 
n° 07, Vereador Eugenio; Requerimento n° 08, Vereador Eugenio; Requerimento n° 
09, Vereador Rudinei Brombilla. Moções. Moção n° 01, Vereador Paulino de Moura; 
Moção n° 02, Vereador Paulino de Moura; Moção n° 03, Vereador Felipe Sálvia; 
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Moção n° 04, Vereador Felipe Sálvia; Moção n° 05, Vereador Felipe Sálvia; Moção 
n° 06, Vereador Erlei Vieira; Moção n° 07, Vereadora Sandra Citolin; Moção n° 08, 
Vereador Erlei Vieira; Moção n° 09, Vereador Estevão de Loreno. Presidente 
Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os requerimentos e moções. E gostaria 
de consultar os nobres vereadores se continuamos com o acordo do ano passado, 
que se tem algum assunto a tratar quando não se tem o grande expediente, que se 
possa se pronunciar juntamente dentro do horário permitido. Então, está com a 
palavra o Vereador Paulino de Moura, e se mantém o acordo do ano passado. 
Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 
pessoas que nos honram com a sua presença na Casa do Povo, dizer que venho a 
essa tribuna, infelizmente, para trazer uma notícia que eu não gostaria de trazer, 
porque pessoas do nosso município com dificuldade de emprego tiveram que se 
deslocar de Carazinho para outro município. Mas eu tenho ali no meu celular cinco 
mensagens de pessoas desesperadas, desesperadas, porque estão trabalhando 
numa empresa fora do município ao qual foram indicadas pelo SINE do nosso 
município de Carazinho, e essas pessoas estão sofrendo muitas dificuldades na 
parte de deslocamento, de Carazinho até esse município. Mas o que mais me 
assustou nas mensagens, está ali, estarei no SINE na parte da manhã para que o 
Coordenador do SINE faça uma averiguação e um levantamento se realmente está 
acontecendo isso, as pessoas chegam no município de Carazinho em torno de 
quatro horas da manhã. Na parte da tarde, elas têm que voltar de novo para esse 
município para cumprir com seu horário. E o que que está acontecendo, relatos 
gravados no meu celular, mostrarei para quem quiser olhar, de que estão sendo 
tratadas desumanamente como cidadãos, como pessoas, como gente. Não servem 
o almoço direito, não cuidam da saúde das pessoas, as pessoas estão com 
dificuldade de respiração, das quarenta que foram, vinte, vinte e cinco já pediram 
demissão, não quiseram mais ir. É uma situação muito complicada, é uma situação 
que nós, vereadores, temos que estar atentos, porque nós queremos que o nosso 
cidadão esteja empregado, de preferência dentro do nosso município. Não tendo 
essa oportunidade, e teve uma oportunidade fora, nós queremos saber como é que 
eles estão sendo tratados. Porque pensem bem, chegar às quatro da manhã, dez e 
meia, dez e meia, dez horas, tem que sair de volta daqui para ir para lá, e sem a 
mínima dignidade como ser humano. Então, é um apelo que eu faço aos colegas 
vereadores que queiram estar presentes. Vamos solicitar ao coordenador do SINE 
local que faça o levantamento se realmente está acontecendo isso. E se está, é 
lamentável que essa empresa, que ora venham buscar pessoas no nosso município, 
estejam tratando tão mal o nosso cidadão, e o nosso irmão, e os nossos munícipes. 
Também quero falar sobre o hospital. Porque o hospital, quem vai lá fica arrepiado. 
Fica arrepiado. E nós botamos recurso aqui, essa Casa botou recurso grande para o 
hospital, em torno de um milhão e seiscentos, quase dois milhões, e o hospital não 
está fazendo o que diz no orçamento, o que diz na lei aprovada aqui, que eles têm 
que fazer o atendimento ambulatorial também. E o que que está acontecendo. O 
hospital tem pessoas que ficam sentadas em cadeira, tem pessoas que estão 
sofrendo, nós temos médico que de desdobram para fazer esse trabalho, e eu quero 
aqui parabenizar de público o Élbio médico. Não o Élbio Vereador, mas o médico 
Élbio, que muito tem feito e socorrido as nossas pessoas no município de Carazinho, 
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dentro do hospital. Mas eu quero que a Comissão de Saúde dessa Casa vá até o 
hospital, veja as condições que lá estão, do jeito que está não dá, gente, vocês vão 
lá, além de não ter leito para as pessoas, as pessoas ficam em cadeiras de rodas 
esperando dez horas, vinte horas, quinze horas, oito horas, então, nós precisamos 
resolver isso. Fui até o hospital por duas ou três oportunidades, e lá eu vi a 
dificuldade que o nosso povo está sofrendo com o hospital, não estou falando com 
os profissionais. Os profissionais estão fazendo seu trabalho, mas o hospital não 
está oferecendo as condições que deveria oferecer, que é leito no ambulatório. E se 
ler a lei que nós aprovamos recurso aqui, o hospital tem que colocar sim recurso no 
ambulatório, para atender a população. Então nós precisamos estar atentos. 
Quando o hospital, e eu disse para o presidente do hospital, o Sr. Kissmann, que 
quando vieram aqui pedir recurso, o Hélio veio aqui e pediu recurso, essa Casa por 
unanimidade, os dez vereadores colocaram recurso. E agora o povo não é atendido, 
agora o povo não é socorrido, e daí cada vez que vêm aqui, dizem que precisam de 
recurso. Foi bem claro pelo vereador Gilnei, se não me recordo, qual é o valor que 
vocês necessitam? Xis. Esse recurso estando lá, vocês vão dar um atendimento 
digno à população? Sim. Mas não estão dando. Seria isso, Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador 
Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, Senhores e Senhoras. Continuando na mesma 
linha de raciocínio do meu companheiro de partido, Vereador Paulino de Moura, 
entrei na noite de hoje com um requerimento para que sejam disponibilizados mais 
leitos para o pessoal que faz uso da emergência do hospital. Concordo com as 
palavras do Vereador Paulino, quando disseram, quando o Hélio e a atual diretoria 
do hospital esteve aqui, foi perguntado, qual é o valor que vocês precisam receber, 
para deixar o caixa do hospital em dia, para deixar a coisa andando, para vocês 
contratarem um médico com carteira assinada, e não mais residente da 
Universidade de Passo Fundo, que vem fazer bico aqui e não tem nem a formação 
completa que necessita para trabalhar numa emergência de hospital. O Valor é Xis. 
É um milhão e duzentos mil reais de despesa, e mais um superávit de quatrocentos 
mil reais, se não me engano, que foi repassado para eles. Então, é um dever nosso, 
enquanto representantes da sociedade, cobrar o que está sendo feito, o que vai ser 
feito, e como vai ser empregado esse recurso público, que vai ser repassado no 
hospital. O Prefeito mandou muito bem nessa questão do hospital, apoiando o 
pedido dos vereadores nesse repasse de um milhão e seiscentos mil reais. É muito 
dinheiro, gente. Nós estamos fazendo a nossa parte. O Executivo está fazendo a 
parte deles. Mas o hospital precisa se ajudar. O hospital precisa fazer a parte deles. 
Porque a população não pode ficar desassistida, atirada, à margem do sistema. E se 
o hospital quer continuar credenciado ao Sistema Único de Saúde, ele tem sim que 
prestar um pronto atendimento digno, sob pena de perder seu credenciamento. Não 
sei se o hospital não notou, a UNIMED a obra está andando, as coisas estão 
caminhando. Daqui a pouco a UNIMED não precisa mais do hospital. O recurso que 
aporta todo dia hoje da UNIMED no hospital, com o passar do tempo não vai aportar 
mais lá. Sabe o que vai acontecer, gente? O que acontece em todas as pequenas 
cidades do país. Os hospitais quebram. Porque só do SUS ele não sobrevive. O 
pessoal da diretoria do hospital tem que se alertar. Tem que abrir o olho. Que só 
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sugar não adianta. Tem que aumentar a taxa que cobram dos convênios 
particulares, para poder investir no Sistema de Saúde, no SUS. Era isso. Obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei 
Brombilla: Senhor Presidente, colegas vereadores, saudação ao presidente do 
PTB, Antonio Azir, ao ex-vereador desta Casa, Adroaldo de Carli, ex-presidente do 
PMDB, Diretor do SEDAI, lá com o Márcio Biolchi, Romano Guerra, suplente de 
vereador pelo PTB, Marcos Soares, Kojak, diretor de transporte, Paulinho, ex-
presidente da UACC, a imprensa escrita, Mara, Diário da Manhã, a minha amiga 
Ana, Rádio Gazeta, público presente aqui. Na noite de hoje, entrei novamente com 
um requerimento ao Conselho Municipal de Trânsito, pois no ano de 2009, no dia 
dois de março, entrei com uma indicação ao Executivo Municipal, e também no dia 
quatorze de agosto reiterei esse meu pedido, para que uma solicitação dos taxistas, 
seja liberado a Gare para que eles possam transitar, e que ali seja colocado um 
ponto de embarque e desembarque para que eles possam buscar os passageiros, 
principalmente em dia de chuva, pessoas que ali transitam, que querem, precisam 
de um táxi, com mala, com crianças, não conseguem os taxistas passar ali. Então 
entrei com essa indicação, com esse requerimento ao Conselho Municipal de 
Trânsito, através de seu presidente, delegado José Soares Dias, para que nós 
consigamos essa conquista para a classe dos taxistas, e para a população usuária 
de táxi. Tenho certeza que o departamento de trânsito, através de seu diretor, e 
também do Gilso Schlichting, vão atender essa solicitação. Referente ao hospital, 
aqui eu também quero dizer que, final de semana, principalmente o Dr. Élbio aqui, 
que é médico e vai me confirmar isso, principalmente de sexta a domingo, aumenta 
os atendimentos ali na frente, na emergência e somente nesse ano está sendo 
repassado um milhão e seiscentos reais. Eu quero fazer uma solicitação aqui, à 
Comissão de Saúde, Vereadora Sandra faz parte, Vereador Erlei, conjuntamente 
com o Vereador Élbio, eu tenho notado muito, e isso não é eu que estou dizendo, as 
pessoas da nossa cidade que ficam ali horas esperando por atendimento, as 
pessoas que vêm da região do nosso município, tem que ser atendido. Tem que ser 
atendido. Mas e a nossa população. Quanto que o município de Coqueiros do Sul, 
quanto que o município de Almirante Tamandaré do Sul, quanto que o município de 
Santo Antonio do Planalto que usam o nosso hospital repassa por ano? É só o 
município de Carazinho que tem que repassar dinheiro para o hospital? Então eu 
quero deixar esse pedido à Comissão, que verifique junto à Diretoria do HCC se os 
municípios estão repassando esses valores, e quais os valores, pois tenha a 
bondade, Vereador. Vereador Paulino de Moura: Não, só para dizer que isso tudo 
foi falado naquela reunião, foi questionado o hospital sobre os municípios da região, 
e eles vieram aqui e disseram que com o valor que o município daria, que a Câmara 
daria, ele seria o suficiente para fazer o atendimento. Então eles têm que parar de 
mentir para nós. Porque cada vez que o hospital vem aqui, ele mente para nós, e 
nós acreditamos e buscamos recursos, e eles não estão fazendo. A situação dos 
municípios da região é problema do hospital. Nós temos que nos ater com a 
população de Carazinho, que precisa de um atendimento melhor. Obrigado, 
Vereador. Vereador Rudinei Brombilla: Concordo com você, Alemão. Só que o que 
que acontece, Paulino. A população nossa fica esperando o atendimento, que o 
hospital tem que colocar mais médico e não está colocando. Enquanto isso, eu não 
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estou dizendo que não tem que atender as pessoas da região, tem, deve, pois 
somos um dos maiores hospitais da região. Mas tem que priorizar a nossa 
população. A nossa comunidade, que às vezes ficam duas, três horas ali esperando 
na emergência. Então, para finalizar, quero aqui, no meu pronunciamento, dizer ao 
meu colega vereador, Estevão De Loreno, líder do governo, conforme nós temos um 
acordo partidário, desejar sucesso, êxito, e pode contar comigo aí no que puder, que 
em 2009, quero fazer um agradecimento especial a todos os vereadores, meus 
colegas, que, com muito trabalho, com muita dedicação, o Poder Executivo 
conseguiu uma aprovação de mais de noventa e seis por cento dos projetos 
aprovados. Então isso aí foi um trabalho, um reconhecimento, na humildade, desse 
vereador, que contou com o apoio dos vereadores da situação, da oposição, se 
assim eu posso dizer, e também desejar ao novo presidente desse Poder 
Legislativo, Gilnei Jarré, que tenha sucesso, êxito, como o ex-presidente da Casa, o 
Vereador Leandro Adams conduziu muito bem este Poder no ano de 2009. Era isso 
senhores e senhoras, colegas vereadores. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com 
a palavra a Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin: Senhor Secretário, 
Vereadores, público presente, imprensa, em relação ao requerimento que foi 
enviado hoje ao hospital e ao que foi conversado sobre a questão da Comissão de 
Saúde, quando cheguei hoje à tarde aqui na Câmara, fiz uma ligação para o Senhor 
Hélio, para conversarmos sobre a questão do hospital. Realmente, a Comissão de 
Saúde tem estado atenta, o Dr. Élbio trabalha no hospital, o Vereador Erlei 
acompanha o trabalho do hospital, a Vereadora Sandra semanalmente visita o 
hospital, vai na emergência de noite, de manhã, de tarde, e realmente a emergência 
está sempre cheia, o atendimento é constante, e a gente tem acompanhado assim o 
esforço das equipes em prestar um bom atendimento à comunidade. Mas, com 
certeza, do que foi falado ao final do ano passado, entre os vereadores, entre o 
hospital, com a própria Secretaria da Saúde, com o próprio Executivo, todos nós 
fizemos o tema. Está faltando o hospital fazer o tema. E o tema consistia em o 
hospital e a equipe do hospital procurar os municípios, já que o hospital, ele não é 
um hospital municipal, ele é um hospital regional, procurar os municípios vizinhos e 
buscar uma solução conjunta através de consórcio, ou qualquer outra forma para um 
melhor atendimento à população em geral, principalmente à população 
carazinhense. Então a gente está vendo assim. Está faltando realmente um 
empenho maior nesse sentido, para que o serviço prestado pelo hospital seja de 
acordo com a demanda que o hospital está tendo. Como o hospital tem uma 
demanda grande, a gente sabe, a gente acompanha, mas nós queremos também 
que essa demanda seja atendida com qualidade. Então, já tinha agendado hoje à 
tarde uma visita ao hospital, e fiz um convite agora à Comissão, para que nós juntos 
possamos então, juntamente com essas reivindicações dos vereadores, fazer essa 
visita formal, oficial, digamos assim, da Comissão de Saúde ao hospital. Nós 
também temos algumas colocações a fazer em relação a equipamentos, em relação 
a recursos que foram destinados ao hospital, então verificar se esses equipamentos 
estão sendo realmente usados de acordo com a demanda, e até novas indicações, 
porque o superávit, digamos assim, vai além do que o hospital solicitou e a equipe 
médica solicitou, a equipe técnica, que era de um milhão e duzentos mil, e a Câmara 
então, juntamente com o Executivo, destinou mais quatrocentos mil, para que seja 
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coberto esses recursos. Também fiz um requerimento de agradecimento ao Comitê 
de Cidadania do Estado, ao Secretário Márcio Biolchi, pela intermediação, porque 
através das solicitações do gabinete da vereadora, esse, assim que possível, essas 
demandas estão sendo atendidas. São alimentos, são vestuário, calçados, forro de 
cama, pode não parecer muito, mas como atende a uma comunidade, a um bairro 
especificamente, o bairro tem cadastrado as pessoas que ali estão e que mais 
necessitam. Também quero, nessa primeira sessão do ano, parabenizar o 
Presidente Gilnei Jarré, o Secretário, Dr. Élbio, e dizer que durante o ano que 
passou o Vereador Leandro, a Vereadora Sandra, como Secretária, nós 
aprendemos muito. Aprendemos aquilo que deveríamos fazer, como a Mesa, 
administrativamente, deveria ser conduzida. E acho que, dentro do que aprendemos, 
a gente sempre procurou colocar um trabalho transparente, um trabalho econômico, 
um trabalho de posição, e um trabalho de informação e de ação concreta da Câmara 
Legislativa. E com certeza esse ano dará continuidade a essa forma de trabalhar. 
Também quero dizer que todos nós, vereadores, certamente, independente de 
nossas diferenças, independente de nossas ideologias partidárias, temos a certeza 
de que a quem representamos aqui, representaremos com honradez, 
representaremos com transparência, e representaremos principalmente com muito 
trabalho, que é isso que a comunidade espera. Estamos de mangas arregaçadas, 
estamos trabalhando cada dia mais, e a comunidade pode ter certeza que esta Casa 
estará sempre empenhada nas ações em favor da comunidade. Obrigada. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Leandro Adams. Vereador Leandro 
Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra, representando a mulher na Casa do 
Povo, colegas vereadores, cumprimentar o Marcos Soares, suplente de vereador, o 
ex-vereador Adroaldo De Carli, o presidente do PTB, Azir, diretor do Secretário 
Internacional, Romano Guerra, cumprimentar o Senhor Silveira, cumprimentar as 
demais pessoas, o Senhor Silveira, o décimo primeiro vereador, sempre presente 
nesta Casa, cumprimentar a imprensa e as demais pessoas que nos prestigiam na 
noite de hoje. O Município de Carazinho hoje recebeu umas máquinas para ser 
potencializado a escola técnica de Carazinho. Eu venho a essa tribuna fazer o meu 
registro de agradecimento ao Executivo Municipal, que cumpriu o nosso acordo, eu 
entendo que foi tudo na corrida, no final do ano, está de parabéns a Comissão de 
Licitação, que comprou umas máquinas robustas, umas máquinas que vai servir 
muito a nossa escola, e o Prefeito cumpriu a sua parte, atendeu o acordo feito com o 
Legislativo e Executivo, e no dia de hoje o município de Carazinho recebeu esses 
equipamentos. Também quero aproveitar e pedir para o líder de governo que nós 
destinamos oitenta mil para a compra dessas máquinas, e o município gastou 
setenta. Então tem uma sobra de oito, nove mil e faltou umas máquinas. Faltou uma 
solda MIG, trezentos e vinte e cinco ampères, e faltou uma furadeira de coluna. Eu 
não estou fazendo crítica, só estou pedindo, eu entendo que foi atropelado essa 
licitação, foi atropelado isso, foi no final do ano, estou dando parabéns à Comissão 
de Licitação, mas que seja investido o restante desses recursos, que a Câmara 
destinou nessa escola. Nós, políticos, temos, todo o dia, pedido de emprego. E com 
certeza o Aylton, nenhum prefeito vai conseguir empregar todas as pessoas que 
precisam de emprego. Mas nós, políticos, temos a obrigação de pelo menos dar uma 
profissão para nossa juventude. Eu entendo que no dia de hoje nós demos um 
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passo muito importante para a nossa comunidade. Com a qualificação da mão-de-
obra da nossa juventude, quando eles dominarem, quando eles tiverem uma 
profissão, se a Gihal não tem emprego para ele, se a Semeato não tem emprego 
para ele, se a Stara não tem emprego para ele, vai nascer outras Staras, vai nascer 
outras Semeatos, aqui em Carazinho. E eu diria que o nosso município está, com 
essa atitude, com essa união Executivo e Legislativo, nós estamos iniciando uma 
pequena aurora em Carazinho no dia de hoje. Então eu venho aqui fazer o registro e 
pedir ao líder do governo que faça essa negociação, até por sinal está indo muito 
bem no seu início de mandato, fazendo essa negociação com a oposição, e o 
senhor está de parabéns em levar esses trabalhos, que quem ganha com isso é o 
povo. Também quero falar ao Presidente que está divulgado na imprensa que a 
partir de quarta-feira começam as inscrições do concurso público. Eu gostaria que 
esta Casa disponibilizasse a Câmara Cidadã, que também tenho que fazer um 
registro, que foi um belo trabalho do Guilherme Piva, aonde ele conseguiu onze 
terminais de computador, então nós temos uma estrutura hoje na Câmara Cidadã 
que eu entendo que tem que estar à disposição dessas pessoas. Para elas fazerem 
suas inscrições. Então que a imprensa, se o Presidente assim concordar, colocar à 
disposição as apostilas, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, e essa 
inscrição será feita pela internet, então se possível a Casa do Povo disponibilizar 
funcionários, disponibilizar xerox, o que for preciso, principalmente para o povo de 
Carazinho, que a partir de quarta-feira poderão fazer a sua inscrição no concurso 
público. Então, se o presidente assim concordar, e a imprensa nos ajudar, colocar a 
Câmara Cidadã à disposição da população, para que o povo de Carazinho consiga, 
todos os que necessitarem, consigam se inscrever no concurso público que terá 
muitas vagas no nosso município. E também, Senhor Presidente, fazer um pedido 
para que o orçamento desta Casa seja generoso com a escola técnica. Eu já 
conversei várias vezes com o senhor a respeito do assunto, nós pensamos igual a 
respeito de qualificação, e o primeiro passo foi dado. Agora nós podemos, com o 
orçamento da Câmara, e em conjunto com o Executivo Municipal, nós potencializar 
essa escola e essa escola não é para o Leandro, não é para nenhum vereador. Essa 
escola é para o município de Carazinho. E quem vai formar essas crianças e vai 
entregar o diploma será o Prefeito Aylton Magalhães. Seria isto. Muito obrigado. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Estevão De Loreno com a palavra. 
Vereador Estevão De Loreno: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas 
que nos assistem na noite de hoje, vim aqui só para dizer, Vereador Leandro, que 
pode ter certeza que nós vamos fazer o possível. Eu conversei depois daquele 
horário de manhã lá, vamos encaminhar o pedido das máquinas que faltaram, e se 
precisar mais dinheiro, o Prefeito Aylton está disposto a colocar, a disponibilizar para 
dar recursos, condições do pessoal se capacitar para preencher as vagas de 
empregos de nossa cidade. Que como pessoas vão trabalhar em outras cidades, 
têm muitas que vêm para Carazinho que a gente não sabe, que nem a Semeato, 
tem várias pessoas que vêm de Passo Fundo para trabalhar aqui, e dizer que na 
manhã de hoje foi feita uma reunião com o Vereador Grandó e o Vereador Jarré e o 
Prefeito. E é isso que eu quero, é isso que o Prefeito quer, o Prefeito quer uma união 
entre os dois Poderes, que vocês viram que está dando certo, com a vinda do 
Distrito Logístico que foi conseguido, se Deus quiser vai se concretizar. E sei que 
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não é fácil, não vai agradar todo mundo, todo mundo, pessoas às vezes ficam 
pensando, bah, mas a oposição no Gabinete do Prefeito, só que, eu acho que 
quando a gente é eleito, a gente é eleito para trabalhar junto, deixar as vaidades 
pessoais de lado e tentar resolver os problemas da cidade. E nesse meu mandato 
de líder de governo, eu quero tentar fazer o máximo disso, pode ser que vou levar 
pau um pouco né, mas vamos tentar no máximo que for, e o que precisar, o gabinete 
do Prefeito está aberto para conversar com oposição, situação, e se Deus quiser, fim 
do ano, a gente não vai mais ter oposição, vai ser todo mundo trabalhando junto, 
unido pela cidade. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia com a 
palavra. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na Casa do Povo na noite de hoje, já nominadas 
pelos meus colegas que me antecederam, cumprimentar o Senhor Silveira, por 
tabela cumprimentar toda a platéia, mais em especial cumprimentar o ex-vereador 
desta Casa, Antonio Azir, a Casa sente muita saudade de Vossa Senhoria, os 
debates acalorados que aqui a gente fazia, tudo em prol da cidade, também do 
vereador Adroaldo De Carli. Venho até essa tribuna, Senhor Presidente, para 
colaborar com o discurso, com as palavras do Vereador Paulino de Moura. 
Realmente, Vereador Paulino de Moura, o nosso hospital, a gente tem que fazer 
alguma coisa. Quando é para aprovar recursos, vem aqui aquela choradeira, isso é 
de tempo, gente, é de tempo. Vem aquela choradeira e a gente dá dinheiro, dinheiro 
que é do povo. E o povo quando chega lá para ser atendido, a gente sabe que não é 
bem atendido, a gente sabe e eu vi, com os olhos que Deus me deu, que lençol, 
cobertor, Erlei, rasgado. Eu fui visitar lá uma pessoa, tá rasgado, eu não sei, nós 
damos tanto recurso para o hospital, e os materiais lá estão se desgastando, não sei 
onde é que vai o dinheiro, para que ralo que vai. Desde que eu existo como político 
nesta Casa, eu sempre, e o vereador e testemunha, o Azir, sempre nós ajudamos o 
hospital. Agora, nós temos que fazer diferente, gente. Temos que ajudar e colocar 
metas. E a Comissão de Saúde, que é a comissão que tem que cuidar disso nesta 
Casa, tem que acompanhar. Eu acho que todos os vereadores têm que 
acompanhar, juntamente com a Comissão de Saúde. A Vereadora Sandra disse 
muito bem que todos no Legislativo fazem o tema de casa, o Executivo faz o tema 
de casa, não sei o que, todo mundo faz o tema de casa, e o hospital não faz o tema. 
E ali não dá para rodar, professora. Não dá para dar nota zero, não dá para rodar. 
Nós temos que acompanhar e cobrar. Com relação ao que o Vereador Leandro 
falou, do Prefeito cumprir com os materiais para a escola técnica, o Vereador Gilnei 
Jarré, numa reunião do final de ano, nós numa reunião, se lembram, devem se 
lembrar, nós pedimos recurso e eu disse para ti em alto e bom tom que eu disse que 
o Prefeito ia cumprir. Tanto com as emendas no orçamento, e esse é um pedido de 
Vossa Senhoria, a gente tem que reconhecer essas ferramentas para a escola 
técnica. Mas pode ter certeza, como disse o Vereador De Loreno, que tem um 
sonho, esse sonho, quem sonha, sonha, e sonha muito bem, De Loreno, e a 
oposição está junto, e eu acho muito interessante, eu não vi esse filme passar aqui 
nessa Câmara ainda até hoje, mas tomara Deus, gente, que aconteça isso, da 
oposição se juntar com a situação e fazer um trabalho em prol da comunidade. Mas 
para isso existem os partidos e existe, quem é presidente do partido sabe disso, o 
Jarré, o Azir, eu sou presidente de partido, a gente sabe que é difícil, isso não 
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acontece nem em Victor Graeff, ali em Não-Me-Toque, que é pequeneninho, em 
estado nenhum, mas se acontecer, vai ser muito bom. Dizer, Senhor Presidente, 
também, que eu entrei com um requerimento à Ouro e Prata, a Ouro e Prata tinha, e 
os Vereadores devem saber disso, que muitos viajam pela manhã de ônibus, um 
ônibus direto a Porto Alegre. Acabou, as empresas estão com dificuldades agora, e 
para amenizar as despesas, começaram a fazer um pinga-pinga aqui por Não-Me-
Toque, Victor Graeff, Tio Hugo, Soledade, e isso atrasa a viagem. É um pinga-pinga. 
Então o que eu estou pedindo para eles, são três ônibus para Porto Alegre todo o 
dia, da Ouro e Prata. Que esse das oito seja realmente direto. Eu não posso legislar 
sobre uma coisa privada, que é uma empresa privada a Ouro e Prata. Mas é um 
pedido, é um pedido desse Poder, do povo de Carazinho, que eles tenham pelo 
menos um ônibus direto a Porto Alegre, porque as pessoas às vezes vão de manhã 
e chegam lá e têm que fazer os afazeres no médico e tem que voltar de noite. Então 
terminam mais cedo os afazeres lá em Porto Alegre e voltam. É esse o meu 
requerimento, Senhor Presidente. Dizer também que eu entrei, para não voltar até 
essa tribuna, com uma moção parabenizando o Sindicato dos Comerciários. Tem lá 
um balcão de empregos, se fala muito em emprego aqui, o Sindicato os 
Comerciários colocou um site que se chama, é um site para emprego, um balcão de 
emprego. E isso é muito bom. Muito bom. Porque o Sindicato está ajudando também 
a arrumar emprego na nossa cidade. Também entrei com uma reclamação aqui, 
uma indicação para reclamar, Senhor Presidente, nós aprovamos uma lei aqui nesta 
Casa, que obriga, uma lei que obriga, através do projeto de lei, o prefeito colocar um 
site, no site do município, os remédios que tem e os remédios que não tem nos 
postos de saúde, na farmácia. Isso já é lei, é lei de minha autoria. Até hoje não foi 
cumprida. E nós temos que parar de fazer lei, Senhores Vereadores, para o 
Executivo não cumprir. E se não cumprir, fica bem um alerta aqui, líder do governo. 
Se não cumprir, eu vou pedir para o Presidente, juntamente, trabalhar junto, a 
Comissão de Justiça, Vereador Eugenio, nós fazer um ofício avisando do que pode 
acontecer. Que leis são feitas para ser obedecidas. E essa lei é uma lei 
pequenininha, gente, só que as pessoas param, Vereador Leandro, de sair da vila, 
para ir até, às vezes gastam com passagem de ônibus para chegar lá no posto, o 
médico dar a receita para vir até aqui o postão e não ter o remédio. Às vezes sai 
com criança no colo. Então, estou pedindo para que o Prefeito faça essa lei que já é 
uma lei aprovada por este Poder, lá em novembro do ano passado. Era isso, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Élbio Esteve com a 
palavra. Vereador Élbio Esteve: Boa noite Senhor Presidente, colegas, a 
população que estão assistindo. Eu não ia falar, mas assim, todo mundo falou um 
pouquinho do hospital, um pouco bastante. Mas assim, pessoal, eu trabalho todas 
as manhãs. De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, quem está na emergência sou 
eu. Então assim, o hospital não atende apenas o SUS, a emergência não atende só 
o SUS. Atende o convênio do CAPSEM, atende o convênio do IPE, da UNIMED, e 
assim por diante, CASI, CABERGS, tem uma série de convênios. Então, vocês 
imaginem assim, onze horas da manhã começam a terminar as consultas no CEM, 
começa assim, encaminhamento dos ESF. Quando vê tem uma pilha de gente para 
ser atendida. É muito complexo, não é só o hospital, tem que fazer a parte, concordo 
contigo, eu acho até tem que repensar, eu acho que nós podemos repensar num 
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hospital maior, pessoal, o hospital está pequeno. Tem gente esperando para 
internar, tem uma fila, é só ir lá em cima na portaria, tem psiquiatra para atender, 
então têm quatro, cinco, seis esperando em casa, fora aqueles que marcam cirurgia 
para daqui a dois, três anos, de vesícula, ou de hérnia, tem aqueles que a gente fez 
a nota de baixa, porque eu faço a nota de baixa, vai lá e tem que esperar, tem que 
esperar dois, três dias para internar. Então assim, a gente tem que pensar muito e a 
população, e nós, como vereadores, temos que pensar que o hospital está pequeno, 
a população cresceu, nós até aumentamos nossa área de atendimento, mas nós 
temos que dar uma qualidade melhor para a população. Temos que pensar também 
melhor no atendimento dos ESFs, porque sobrecarrega o hospital. Se não tiver uma 
boa qualidade nos postos, vai sobrecarregar onde, no hospital. Porque o que que 
está acontecendo. Eu tenho que fazer raio-x, porque não tem pedido nos postos. E 
as coisas vão assim, e isso é de anos, não é só de agora. A população está 
crescendo, está aumentando a exigência, infelizmente alguns colegas estão se 
formando mal, também, então, é todo um conjunto. Mas que nós temos que 
repensar num hospital maior, com maiores leitos, com maior número de leitos, sim. 
Tem gente na emergência esperando para ser atendido, para ser internado. Outro 
dia o Paulino pediu um paciente, ficou quanto tempo na emergência, para subir para 
a ala? Vereador Paulino de Moura: Uns três, quatro dias. Vereador Élbio Esteve: 
Mais, até. Então assim, essas coisas acontecem, a emergência que deixou de ser 
uma emergência, para hoje virar um ambulatório, que a emergência do hospital 
devia servir a uma coisa. O paciente chega mal, tu trata, tu interna ou tu libera. E 
não ter que investigar as coisas. Então, nós temos que repensar nisso. Vereador 
Paulino de Moura: Me concede um aparte, Dr. Élbio. Vereador Élbio Esteve: 
Claro. Vereador Paulino de Moura: O que eu acho, o que eu acho, nós não 
podemos mais passar a mão no hospital. O hospital que eu digo estrutura física, 
pessoal, porque assim, quando o Hélio, que eu tenho uma admiração muito grande 
por ele, mais uma vez veio aqui e disse que tinha necessidade de um recurso, que 
esse recurso foi disponibilizado, e nós não estamos atendendo, e o mais grave de 
tudo, o mais grave, o senhor vai ver, agora no novo orçamento, tem um plano de 
aplicação, e esse plano de aplicação tira a responsabilidade dos ESFs, e passa toda 
ela para o hospital e para o ambulatório. Aí sim, a população a partir, vamos dizer, 
de janeiro, fevereiro, agora, março, vai ir toda ela para dentro do ambulatório do 
hospital, e aí eu quero ver que condições essas pessoas vão ter. Então, antes de 
assinar os documentos, antes de fazer os planos de aplicação, tinha que ser visto 
isso. E não viram, Élbio, não viram, tu como médico, como vereador, eles não viram. 
E agora vai ficar um caos o nosso hospital. E aí não vão ter capacidade de 
investimento, não vão aumentar nem o quadro, nem os quartos, nem as equipes, e 
quem vai perder com isso é a população. Então, infelizmente o hospital, no meu ver, 
fez um péssimo negócio. Mas fez. A responsabilidade agora já foge do município e 
passa para o hospital. Então, isso que nós temos que cobrar, a Comissão de Saúde 
tem que exigir, bom não vai ter capacidade de investimento, mas nós temos que 
melhorar a situação da população, que nem o senhor disse, cinco, seis dias uma 
pessoa ficou no ambulatório, para baixar o hospital, pelo amor de Deus, se essa 
pessoa tivesse uma doença grave, ainda bem que foi dependência, mas se tivesse 
uma outra situação, teria o quarto, obrigado, desculpe. Vereador Élbio Esteve: Tá 
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bom. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Não havendo mais vereador que queira 
discutir, coloco em votação os requerimentos e moções. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito 
ao Senhor Secretário que proceda à leitura do projeto, com respectivo número e 
autor. Secretário Vereador Élbio Esteve: P – 0012/006/2010 - Projeto de Lei 
número 006, de sete de janeiro de 2010. Cria emprego público no quadro efetivo do 
município. Artigo 1.º: São criados no quadro de pessoal efetivo do município os 
seguintes cargos: Número do cargo: sessenta e três. Denominação: Agente 
comunitário de saúde. Salário nacional. Salário mínimo nacional o vencimento. 
Número de cargo: vinte e três. Agente de combate às endemias. Salário Mínimo 
Nacional. Número de cargo: zero seis. Denominação: cirurgião dentista da Estratégia 
de Saúde da Família. Vencimento: três mil reais. Número de cargo: doze. Enfermeiro 
da Estratégia de Saúde da Família. Vencimento: dois mil, setecentos e setenta e 
nove. Um enfermeiro do PAC, Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Um 
enfermeiro. Vencimento: dois mil, setecentos e setenta e nove reais. Doze médicos 
de ESF. Salário: seis mil reais. Parágrafo único: Os cargos de agentes comunitários 
de saúde obedecerão à nomeação advinda do processo seletivo público já existente, 
realizando anteriormente à data desta Lei. Artigo 2.º: As atribuições e 
responsabilidades pertinentes ao cargo são descritos no anexo primeiro, que faz 
parte integrante desta lei e inclui as seguintes indicações: cargo, grupo, padrão, 
atribuições sintéticas e analíticas, condições de trabalho geral e especial, 
recrutamento, forma e requisitos. Artigo 3.º: Aplicar-se-á o regime de consolidação 
das leis do trabalho – CLT, aos ocupantes dos empregos públicos criados através da 
presente lei. Artigo 4.º: As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias de 2010. Artigo 5.º: Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Gabinete do prefeito, sete de janeiro de 2010, Aylton Magalhães, 
Prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao senhor secretário que proceda 
à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Élbio 
Esteve: Parecer Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 006/10. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria emprego público no quadro de pessoal 
efetivo do município. 1 – Relatório: O Executivo Municipal propõe projeto de lei que 
cria emprego público no quadro de pessoal efetivo do município. Voto: O presente 
projeto de lei é viável juridicamente, conforme pareceres do IGAM e jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Felipe Sálvia, Relator 
e Secretário, Vereador Eugenio Grandó, Presidente, Vereador Élbio, membro. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço para que o senhor secretário proceda à leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Élbio Esteve: 
Parecer Comissão de Ordem Econômica e Social. Projeto de Lei número 006/10. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria emprego público no quadro de pessoal 
efetivo do município. Relatório: O Executivo Municipal propõe projeto de lei que cria 
emprego público no quadro de pessoal efetivo do município. Voto: O presente 
projeto de lei está apto a ser incluído da Ordem do Dia. Sala de reuniões, primeiro 
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de fevereiro de 2010. Vereadora Sandra, Relatora e Presidente, Vereador Brombilla, 
Secretário, Vereador Erlei, membro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em 
discussão parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está 
em discussão o Projeto com os pareceres já aprovados. Vereador Eugenio Grandó. 
Vereador Eugenio Grandó: Hoje pela parte da manhã estivemos no gabinete do 
Prefeito, o Vereador De Loreno, o Vereador Jarré, e eu, justamente para 
conversarmos sobre esse projeto. Na verdade o Executivo Municipal tem uma 
determinação judicial na qual ele tem que transferir esse pessoal que hoje trabalha 
para o CMPP, tem que vir a compor o quadro de funcionários do município. Qual era 
a minha preocupação, e a preocupação do Vereador Jarré. Como a determinação 
judicial diz que essas pessoas, que o processo seletivo tem que ser realizado até 
junho desse ano, nós não gostaríamos de ver essas pessoas demitidas 
sumariamente. Então nós levamos um pedido ao Senhor Prefeito, para que antes de 
abril desse ano não ocorressem as demissões, para que as pessoas tenham tempo 
de estudar, tenham tempo de se preparar, para prestar as provas do processo 
seletivo. Prontamente o Prefeito aceitou a nossa sugestão e se comprometeu, antes 
do final de abril, não fazer demissão nenhuma. Quero dizer para o De Loreno, 
agradecer, que nos levou até lá, continuo sendo o mesmo vereador de oposição, 
não faço parte do governo, mas quero agradecer a abertura de um diálogo, que no 
ano passado eu não consegui nem ser recebido pelo Prefeito, sei que o senhor 
interviu, e é bom manter um diálogo sempre aberto e uma possibilidade de 
conversar, que conversar não faz mal a ninguém, é conversando que a gente se 
entende. Vereador Estevão De Loreno: Só um aparte, colega. Vereador Eugenio 
Grandó: Sim. Vereador Estevão De Loreno: O vereador Felipe falou que eu sou 
um sonhador né, tenho certeza que muitos têm esse sonho. E por que não tornar 
realidade, né. Então, vamos tentar fazer isso e acho que vai dar certo. Eugenio 
Grandó: Obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador Felipe Sálvia com 
a palavra. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Venho até essa tribuna parabenizar o Vereador Eugenio, o Vereador Gilnei Jarré, e 
o líder do governo, o Vereador De Loreno, que muito bem fez essa reunião lá hoje, e 
isso é importante, isso é importante fazer. Quando eu disse que era um sonho, era 
um sonho, e um sonho bom, um sonho bom, da oposição se juntar. Eu digo que 
Vossas Senhorias estão na frente do Vereador Rudi como líder do governo. Que o 
Vereador Eugenio não conseguiu lá ser visitado pelo prefeito, e o senhor já em 
primeiro de fevereiro conseguiu levar a oposição lá. Então está de parabéns. Tomara 
Deus que os projetos lá do Executivo, os projetos que sejam bons para a 
comunidade, todo mundo vote junto, tomara Deus que a oposição também pense 
assim. De votar os projetos que são importantes, nós tivemos já um projeto na noite 
de hoje para entrar aí, nós tivemos divergências já, e isso faz parte, gente. Isso faz 
parte. Nós não estamos aqui, são dez cabeças que o povo botou aqui dentro, não 
para pensar igual. Se fosse para todo mundo pensar igual, não precisava haver 
partidos. Têm partidos por trás, que tomam posição. E nós acabamos de ver no 
estado, ser expulso um deputado por infidelidade partidária. Hoje os vereadores, os 
políticos, são reféns dos partidos. E eu acredito que a fidelidade partidária é muito 
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importante. Então, por isso que eu não acredito, não acredito, querendo acreditar no 
sonho. Eu quero acreditar que dá para fazer isso. Mas é muito difícil, De Loreno. 
Têm partidos, não é só os vereadores, tem partido por trás de projetos, quando tu 
vem para cá teu partido não conversa contigo, sobre vários projetos? Eu também 
tenho um partido para prestar contas, sobre os meus atos aqui dentro. Então é por 
isso que é difícil. Mas tomara Deus, está começando o ano, é a primeira sessão do 
ano, tomara Deus que Deus ilumine a cabeça de todos nós legisladores, que 
aconteça isso que o vereador líder do governo quer. Um abraço para todo mundo. 
Vereador Gilnei Jarré: Só queríamos deixar registrado, conforme o pronunciamento 
do Vereador Felipe Sálvia, que esse deputado não foi expulso de lugar nenhum. Ele 
teve seu mandato cassado. Diferente de você ser expulso de partido. Então isso não 
tem o porquê de não dizer, o deputado Cofy Rodrigues, ex-deputado do PDT, e 
estava no partido do PSDB. Vereador Felipe Sálvia: Questão de Ordem, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não. Vereador Felipe Sálvia: 
Somente para clarear, eu tenho uma admiração muito grande pelo Cofy, e disse 
para Vossa Senhoria numa reunião que nós estávamos, que eu tinha uma 
admiração muito grande, na questão que envolveu ali a governadora Yeda, no 
episódio de casa, e um montão de episódios que aconteceu, ele defendeu muito 
bem o governo, então, mas eu errei a palavra, realmente ele foi cassado né, 
cassado, e tem direito a se defender. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Com 
certeza. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto com 
os pareceres já aprovados. Vereadores que concordam permaneçam como estão, e 
contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário que 
proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do relatório de 
execução orçamentária n.º 001 de 2010, referente ao Legislativo Municipal, 
dezembro de 2009, do Legislativo Municipal, de autoria do Legislativo. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: Parecer Comissão de Justiça e Finanças. P – 
0020/013/2010 - Relatório n.º 001/2010. Autor: Legislativo Municipal. Ementa: 
Relatório de Execução Orçamentária, dezembro de 2009. Relatório: O Legislativo 
Municipal encaminha Relatório de Execução Orçamentária referente ao mês de 
dezembro de 2009. Voto: Após análise do referido relatório, esta comissão conclui 
que o mesmo está em conformidade com as normas técnicas da contabilidade 
pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste parecer. Sala de 
Reuniões, 14 de janeiro de 2010. Relator e Secretário, Vereador Felipe Sálvia, 
Presidente, Vereador Eugenio Grandó, e Membro, Vereador Élbio Esteve. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão, e contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Está em discussão o Relatório com os pareceres já aprovados. 
Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu venho até essa tribuna para falar sobre relatório de dezembro de 
2009, relatório de quando o Vereador Leandro estava deixando a sua presidência, e 
dizer que várias vezes na Comissão de Justiça, o pessoal me olhava, por que que tu 
pega carga, em carga os projetos e leva para casa, o projeto de execução 
orçamentária, e relatórios. A gente pega mais para ver, porque aconteceu um 
episódio no passado aqui, o Vereador Antonio Azir sabe disso, e o Vereador 
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Adroaldo De Carli, que nós, vereadores, fomos até julgados na opinião pública, 
quando na verdade a contabilidade, que aqui, que todo mundo sabe da história do 
Dago né, então é por causa disso que eu acompanho muito bem o relatório de 
execução orçamentária, tanto do Executivo, quanto do Legislativo. Não é para 
perseguir ninguém, não é para fazer mal para ninguém, é que é obrigação nossa. 
Como nós fiscalizamos o Executivo, nós também devemos fiscalizar o Legislativo. É 
isso que a gente tem que fazer. Então quando alguém na Comissão se olhar e 
disser assim, ó, Sálvia leva sempre o projeto para casa para, eu levo para mostrar 
para um contador, porque eu não entendo nada de contabilidade, não é a minha 
área, mas levo para uma pessoa que entenda me dizer Felipe, tá certo, ou tá errado. 
É isso que a gente tem que fazer. Obrigado. 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. Senhores vereadores, antes de encerrar a presente reunião, eu gostaria de 
solicitar aos nobres colegas que, devido ao lançamento da décima primeira edição 
da Expodireto, que realizar-se-á na segunda-feira, dia oito, a partir da vinte horas, eu 
proponho aos colegas para nós anteciparmos a nossa sessão, todos nós estamos 
convidados, e gostaria de ver se vocês concordam de nós começarmos às 
17h45min. Então, de comum acordo, fica estabelecida a próxima reunião às 
17h45min. Também gostaria de colocar em apreciação, nós temos no regimento o 
costume de fazer a leitura da Bíblia. Mas está faltando colegas vereadores que se 
disponham a fazer a leitura. Ou nós lemos a Bíblia, ou não lemos mais a Bíblia. 
Então gostaríamos que todos analisassem e que, se nós pudéssemos seguir 
rigorosamente a nossa ordem, tá, pessoal. Então, 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 8 de fevereiro, 
às 17h45min. 
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