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Ata Reunião Ordinária 11 de fevereiro de 2010.......Ata 010 

  

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 11 de fevereiro de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Erlei Vieira 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 
primeiro de fevereiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 
primeiro de fevereiro 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 ordinária do dia oito de 
fevereiro de 2010. Está em discussão a ata da reunião ordinária do dia oito de 
fevereiro de 2010. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do expediente 
da presente reunião. Secretário Vereador Erlei Vieira: Comunicado do Ministério 
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
70.362,69; Convite da Brigada Militar para participar da solenidade de passagem do 
Comando 38.° BPM, a realizar-se dia 12 de fevereiro; Ofício do Gabinete do 
Vereador Diógenes Basegio, de Passo Fundo, cumprimentando o Presidente desta 
Casa pela elevação ao cargo de Presidente; Ofício n.º 030/2010, da Câmara 
Municipal de Ronda Alta, informando a nova mesa diretora para o exercício de 2010; 
Convite da Secretaria Municipal de Educação, para participar do II Seminário 
Nacional de Educação, Interdisciplinaridade e Formação de Conceitos, o Contexto e 
o Professor, a realizar-se dia 17 de fevereiro; Convite da União dos Vereadores do 
Rio Grande do Sul – UVERGS, para o 49° Curso Técnico de Estudos Jurídicos 
Municipais, a realizar-se de 24 a 26 de fevereiro; Ofício n.º 056/10 da Eletrocar, em 
resposta a OD 142/2010; Ofício do Sindicato Nacional dos Aposentados, em 
resposta a OD 3.703/09; Ofício n.° 039/10, de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta a OP 023/09; Ofício n.° 041/10 de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta a OP 0223/09; Projeto de Lei n.° 023/10, de autoria do Executivo Municipal, 
o qual autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Grupo Folclórico Sepé Tiarajú e 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2010, no valor de R$ 1.500,00. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo Senhor Secretário. Secretário Vereador Erlei Vieira: 

I – 0231/138/10 - Indicação Vereadora Sandra. Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente fiscalizar e notificar o proprietário do terreno baldio 
para realizar trabalhos de cortes de grama, limpeza e capina em toda a sua área, 
localizado na Rua Itararé, ao lado dos números 465 e 495, no Bairro Centro, atrás 
dos trilhos da viação férrea, pois o mesmo está completamente abandonado. 
Solicitação dos moradores e pedestres que transitam pelo local; I – 0232/139/10 - 
Indicação Vereadora Sandra, solicitando novamente ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria na escadaria, cascalhamento 
e viabilização da construção de um bueiro no corredor de acesso à Rua Silva Jardim 
e Avenida Flores da Cunha, localizadas no Bairro Oriental. Solicitação dos 
moradores e pedestres que transitam por esta região. Seguem fotos em anexo; I – 
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0233/140/10 - Indicação Vereadora Sandra, 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, sendo realizado apenas o corte de gramas e não o recolhimento 
de entulhos, galhos secos. Solicitação dos moradores; I – 0234/141/10 - Indicação 
Vereadora Sandra: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a área 
da Praça Miriam Simões Petry, localizada no Bairro Floresta, pois a mesma está 
completamente tomada de matos e inços. Solicitação dos moradores; I – 
0235/142/10 - Indicação Vereadora Sandra, solicitando com urgência ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica em 
toda a extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos 
moradores; I – 0236/143/10 - Indicação Vereadora Sandra: Solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de melhoria em todo o 
trecho de calçamento da Rua 21 de Abril, localizada no Bairro Santo Antônio, pois a 
mesma possui diversos buracos ao longo da sua extensão. Solicitação dos 
motoristas; I – 0237/144/10 - Indicação Vereadora Sandra, solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica na 
Avenida Flores da Cunha, a partir dos trilhos da viação férrea, localizada no Bairro 
Glória, Princesa. Solicitação dos motoristas; I – 0238/145/10 - Indicação Vereador 
Erlei: Solicita para o setor competente que realize trabalhos de limpeza dos canteiros 
Centrais da Rua Marcílio Dias, no Bairro Centro. Solicitação dos moradores; I – 
0239/146/10 - Indicação Vereador Erlei: Solicita para o setor competente para que 
realize trabalhos de patrolamento, ensaibreamento e compactação na Rua Albino 
Feldmann, no Bairro Nova Ouro Preto. Os moradores pedem urgência, pois a 
referida rua está em péssimas condições de trafegabilidade; I – 0240/147/10 - 
Indicação Vereador Erlei: Solicita para o setor competente que realize a retirada de 
entulhos verdes depositados na Rua Cipriano Luz, junto à praça Alfredo D'Amore. 
Está causando transtornos aos motoristas, pois ocupa uma vaga onde os carros 
poderiam estacionar, já que, por ter um Centro Médico na referida via, os lugares 
para estacionar são muito concorridos; I – 0241/148/10 - Indicação Vereador 
Eugenio Grandó, solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de 
melhoria, realizando a limpeza e capina do mato existente na Rua Antonio Vargas, 
na quadra inicial que dá acesso ao Bairro Loeff, conforme a foto em anexo; I – 
0242/149/10 - Indicação Vereador Rudi, solicitando ao Executivo que determine ao 
setor competente os trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio-fio da Rua 
Marcilio Dias; I – 0243/150/10 - Indicação Vereador Rudi, solicitando ao Executivo 
que determine ao setor competente os trabalhos de capina, limpeza e pintura do 
meio-fio da Rua João E. Kraemer, Bairro Sommer; I – 0244/151/10 - Indicação 
Vereador Rudi, solicitando ao Executivo que determine ao setor competente os 
trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua da Paz, em 
toda sua extensão; I – 0245/152/10 - Indicação Vereador Rudi, solicitando ao 
Executivo que determine ao setor competente os trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Vera Cruz, em toda sua extensão; I – 
0246/153/10 - Indicação Vereador Rudi, solicitando ao Executivo que determine ao 
setor competente os trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros 
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na Rua Mirin, em toda sua extensão; I – 0247/154/10 - Indicação Vereador De 
Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na Rua Fernando Ferrari; I – 0248/155/10 - Indicação Vereador Estevão De 
Loreno, para que determine à Secretaria de Obras que sejam tomadas soluções 
urgentes quanto ao reparo da Rua Guaranis, Bairro Conceição; I – 0249/156/10 - 
Indicação Vereador Estevão De Loreno, para que determine à Secretaria de Obras 
que seja refeito o calçamento da Rua Monte Alegre, até o seu encontro com a 
Avenida São Bento; I – 0250/157/10 - Indicação Vereador Estevão De Loreno, para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feito o calçamento ou asfaltamento da 
Rua João Batista Rodrigues da Silva, no Bairro Cantares; I – 0251/158/10 - 
Indicação Vereador Paulino de Moura. Reitera pedido para recolocação da lixeira 
localizada na Avenida Flores da Cunha, no Bairro Borghetti; I – 0252/159/10 - 
Indicação Vereador Paulino de Moura, Recolhimento de entulhos verdes na Rua 14 
de Julho, em frente ao número 161; I – 0253/160/10 - Indicação Vereador Paulino de 
Moura: Solicita recolocação da lixeira localizada na Avenida Flores da Cunha, no 
centro da cidade, em frente à empresa Livre Escolha; I – 0254/161/10 - Indicação 
Vereador Paulino de Moura: Solicita recolocação da lixeira localizada na Avenida 
Flores da Cunha, no centro da cidade; I – 0255/162/10 - Indicação Vereador Erlei 
Vieira: Solicita para o setor competente que realize limpeza onde se encontram as 
Ruas Pedro Vargas e Lup Rodrigues e instale placas no local, indicando a 
localização de vertente natural e proibido jogar lixo; I – 0256/163/10 - Indicação 
Vereador Gilnei Jarré, solicitando ao Executivo Municipal que determine o setor 
competente para que efetue a colocação de quatro tubos na Rua Ataxerxes de 
Brum, em frente à residência n.º 3, a fim de viabilizar o acesso de entrada de 
veículos da residência; I – 0257/164/10 - Indicação Vereador Gilnei Jarré, solicitando 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que efetue uma 
operação tapa buracos na pavimentação na Rua Colorado, no acesso da Empresa 
Agrofel. Justifica-se pelo intenso tráfego de veículos junto à empresa. R – 
0258/028/10 - Pedido de informação, de autoria do Vereador Eugenio Grandó e 
Gilnei Jarré: Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte pedido de informação: Sobre o 
Projeto Linguagem e Diversidade Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação, informar: 1. Qual o custo da viagem ofertada aos quatro professores da 
rede municipal de ensino à capital da Argentina? 2. Onde foram adquiridas as 
passagens aéreas? 3. O recurso utilizado para pagamento das despesas de aludida 
viagem foi retirado dos cofres públicos? Enviar empenhos. 4. Caso contrário, quem 
ou qual instituição bancou os custos de referida viagem?  Enviar comprovante de 
quitação das referidas despesas. 5. Qual o veículo utilizado para o transporte de 
alunos da rede municipal de ensino à cidade de Florianópolis? 6. Qual ou quais os 
motoristas que transportaram referidos alunos? 7. Qual o custo de horas 
extraordinárias e diárias gasta com referidos servidores? Justificativa: Justifico tal 
pedido, para verificar a situação atual de valores gastos com a premiação do projeto, 
bem como para identificar a fonte pagadora da referida excursão à capital da 
Argentina e à capital do Estado de Santa Catarina; R – 0259/029/10 - Requerimento 
Vereador Felipe Sálvia: O Vereador abaixo subscrito requer, em forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores edis, seja enviado 
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ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Senador Paulo Paim e aos Líderes de 
Bancadas na Câmara dos Deputados, reforçando nossa solicitação de empenho no 
sentido de que todos continuem mobilizados em torno da aprovação imediata do 
projeto que prevê a extinção do fator previdenciário. Como acompanhamos 
diretamente as notícias da Câmara, através da imprensa e da internet e não temos 
visto nenhuma movimentação neste sentido, ao contrário de outras matérias que 
estão tendo prioridade, nos preocupamos mais uma vez, em solidariedade aos 
aposentados, em buscar junto aos nobres parlamentares a agilização neste 
processo que envolve a aprovação das matérias propostas pelo Senador Paulo 
Paim. Sensíveis à causa dos aposentados, que nada mais querem que garantir seus 
direitos, esperamos que a Câmara dos Deputados não permita que o governo 
continue empurrando a votação desta maneira com a barriga. Que o ano de 2010 
fique marcado como o ano em que os aposentados restabelecem seus dignos 
direitos de pessoas que contribuíram para o crescimento e fortalecimento desta 
nação, e isso se dará com a aprovação do projeto que prevê o fim do fator 
previdenciário, bem como do projeto que vincula o reajuste das aposentadorias ao 
mesmo percentual do salário mínimo; R – 0260/030/10 - 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 ao Excelentíssimo Presidente da República, ao 
Excelentíssimo Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Senhor 
Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ao Senhor 
Presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
manifestando nosso apoio à Medida Provisória que autoriza o Poder Executivo a 
doar partes de estoques públicos de alimentos a países necessitados de assistência 
humanitária, Como Haiti, EI Salvador, Guatemala, Bolívia, Zimbábue e territórios da 
Palestina. É uma atitude, sem dúvida alguma, merecedora de muitos elogios, mas 
que nos faz vislumbrar alguns pontos de interrogação relacionados às questões que 
envolvem a situação de fome e miséria vivida por milhares de brasileiros por este 
país afora. Pessoas que mendigam dia a dia, de sol a sol, e não mendigam por 
comida, mendigam por moradia, por saúde, por educação. Ótimo poder ajudar 
outros países em dificuldades, mas e a política social de nosso país como está? O 
nosso povo brasileiro que agora vive a euforia de sediar uma Copa do Mundo de 
Futebol e uma Olimpíada pode esperar o que para matar a fome de seus direitos 
constitucionais mínimos, que estão previstos no artigo 6.º - São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição, e que infelizmente se mostram tão frágeis e inoperantes, razão 
pela qual milhares de brasileiros vivem em situação de miséria. Moro num país 
tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, mas que 
beleza seria se pudéssemos oferecer ajuda aos outros países, sem ter que pensar 
em todos os mendigos da rua, em todos os pais e mães desempregados, que não 
têm o que oferecer para saciar a fome dos seus filhos, em todas as crianças, 
adolescentes e jovens que sofrem com a marginalidade e violência nas ruas, em 
todos os doentes e idosos que morrem na fila de espera pelo atendimento médico. 
Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. R – 
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0262/032/10 - Requerimento Vereador Felipe Sálvia, Requerimento de pesar: O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
plenário, seja registrado em ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar 
pela perda irreparável da Senhora Carlinda de Mattos, ocorrida na madrugada do 
último dia 10 de fevereiro. A senhora Carlinda é mãe do ilustríssimo Deputado 
Federal Pompeo de Mattos, deputado que há tantos anos vem trabalhando em prol 
de nosso estado, trazendo recursos e promovendo desenvolvimento. Neste 
momento de dor, onde a tristeza é maior do que qualquer outro sentimento, 
queremos nos mostrar solidários, manifestando através deste nossos sentimentos 
por esta perda, que é, sem dúvida, uma das maiores que podemos ter em nossa 
vida, pois cada um de nós sabe a importância deste ser chamado mãe. A todos os 
familiares e amigos da inesquecível Carlinda de Mattos, nossos sentimentos pelo 
infausto ocorrido; R – 0263/033/10 - Requerimento Vereador Paulino de Moura, João 
Mafalda e Vereador Felipe Sálvia: Os vereadores abaixo assinados solicitam, na 
forma regimental, que após lido em Plenário seja autorizada viagem a Brasília, entre 
os dias 23 a 26 de fevereiro do corrente ano, para agilizarem a liberação, até o mês 
de março de 2010, os recursos provenientes de emendas para Carazinho, junto aos 
Gabinetes dos Deputados Luiz Busato, creche, José Otávio Germano, cem mil, 
Festa da Querência e outros quatrocentos mil, Afonso Hann, duzentos mil, Posto de 
Saúde, ainda visitar o gabinete de outros deputados da bancada gaúcha e 
acompanhar o andamento dos projetos do Executivo cadastrados no SINCOV; R – 
0261/031/10 - 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 Carazinho aos Líderes de 
bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, manifestando nosso 
apoio à Proposta de emenda à Constituição, PEC 30/07 aprovada pela comissão 
especial, que trata da ampliação obrigatória da licença maternidade, de 120 para 
180 dias, com o substitutivo aprovado da deputada Rita Camata, que também torna 
constitucional a licença-maternidade e o pagamento de salário-maternidade durante 
a licença para as mulheres que adotem crianças e adolescentes. Também 
destacamos a outra mudança prevista no substitutivo aprovado, que é a ampliação, 
de cinco para sete meses após o parto ou a adoção, do período em que a 
trabalhadora não poderá ser demitida sem justa causa, pois infelizmente muitas 
mulheres ainda são discriminadas neste aspecto e quando retornam ao trabalho, 
após o período da licença, acabam por serem demitidas, como se tivessem 
infringindo alguma lei, ao desfrutarem do seu direito constitucional. Este aumento do 
período em que a trabalhadora não poderá ser demitida é substancialmente 
importante, pois lhe permitirá uma maior estabilidade emocional. Sem dúvida 
alguma, o aumento da licença-maternidade e do prazo de estabilidade representa 
um grande ganho para toda a família, pois esta fase da vida de uma criança é uma 
das mais importantes da sua vida. Como sabemos, o governo brasileiro tem 
buscado, através de campanhas veiculadas pelo Ministério da Saúde, incentivar a 
amamentação exclusiva até os seis primeiros meses de vida da criança. Nada mais 
coerente e justo, então, do que adequar a legislação constitucional à realidade social 
vivida, já que os conhecimentos biológicos confirmam que o aleitamento materno é 
um recurso nutricional insubstituível para a formação do bebê, além de permitir o 
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contato físico com a mãe, condição de suma importância para desenvolver os 
estímulos sensoriais e emocionais da criança. M – 0264/032/10 - Moção Vereadora 
Sandra Citolin: A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, à Comissão Organizadora da 11ª edição da Expodireto Cotrijal 2010, 
parabenizando pela excelência do Lançamento da Feira a realizar-se de 15 a 19 
março em Não-Me-Toque, oferecendo uma grande variedade de opções em 
produtos e serviços para quem trabalha com agricultura e pecuária, desde a 
pequena até a grande propriedade rural. Chama atenção a colocação do Presidente 
Nei Mânica quando atribuiu ao sucesso da Expodireto o foco, a marca Cotrijal, os 
expositores e a imprensa, fatores estes ligados diretamente a cooperativa e aos 
seus colaboradores. Parabenizamos através do Senhor Presidente da Cotrijal - Nei 
César Mânica, funcionários, colaboradores e cooperados por esta feira ter se 
mostrado como a melhor maneira de organizar a atividade econômica, agropecuária, 
pois através dela, o agricultor consegue conhecer o funcionamento dos mercados, 
ganhar poder de negociação e formar preços competitivos; M – 0265/033/10 - Moção 
da Vereadora Sandra, mesmo teor M – 0267/035/10, Vereador Erlei Vieira: A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao 
38° Batalhão da Polícia Militar, BPM, Carazinho, na pessoa do Senhor Tenente 
Coronel Antônio Carlos da Cruz, parabenizando pelo lançamento do Projeto Polícia 
Cidadã, realizado no dia 09 de fevereiro de 2010, nas dependências do 38° BPM. 
Desejamos sucesso na excelência do projeto, a qual visa promover também a 
construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e atitudes 
necessárias para enfrentar as dificuldades que enfrentamos no dia-dia em prol da 
segurança do nosso município, reavivando a participação de todos os segmentos 
sociais organizados, prestadores de serviços na participação e formação da rede de 
segurança pública comunitária; M – 0266/034/10 - Moção Vereador Erlei Vieira: O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos a todos os meios de 
comunicação de nossa cidade, em especial a cada repórter, pela passagem do Dia 
do Repórter, comemorado no dia 16 do corrente mês. Aos repórteres, que têm 
consigo o compromisso de relatar os fatos com imparcialidade, têm a missão de 
informar ao público com ética e dignidade, nossos parabéns a todos aqueles que 
contribuem para que os fatos tornem-se comum a todos. De mesmo teor, M – 
0268/036/10, Vereador Felipe Sálvia; M – 0269/037/10 - Moção Vereador Rudinei 
Brombilla: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao 
Jovem Fábio Rodrigo de Quevedo, pela sua colação de grau no curso de Direito da 
UPF - Universidade de Passo Fundo, Campus de Carazinho, realizada no dia 15 de 
Janeiro de 2010. Ao Jovem Fábio Rodrigo de Quevedo, que exerce a função de 
Assistente Parlamentar junto a Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, e 
que como servidor, nunca mediu esforços para desenvolver suas funções com 
dinamismo e muita competência, nosso reconhecimento. A sua conquista vai 
impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um 
futuro muito luminoso. O que você alcançou hoje é uma pequena parte do que você 
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ainda pode conquistar com o seu talento. Parabéns; M – 0270/038/10 - Moção 
Vereador Paulino de Moura: O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após lida e deliberada em plenário, seja enviado ofício em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho, manifestando nossos cumprimentos aos atletas 
carazinhenses Márcio Danielle, que se sagrou campeão, na categoria 30-34 e 
Mateus Oliveira, terceiro colocado na categoria 25-29, na primeira etapa do 
Campeonato Estadual de Triathlon, em evento realizado na cidade de Pelotas, no 
último final de semana. Parabéns pelos resultados alcançados na competição, que 
contou com a presença de cem esportistas de todo o estado. Presidente Vereador 

Gilnei Jarré: Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental e nem 
o grande expediente. Passamos agora para a apreciação e votação dos 
requerimentos e moções. Vereador Estevão De Loreno: Questão de Ordem, 
Senhor Presidente. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Pois não, Vereador. 
Vereador Estevão De Loreno: Solicito que seja feito um requerimento e votado em 
bloco os requerimentos e moções. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Conforme 
solicitação do Vereador De Loreno, está em votação o pedido verbal do vereador. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e 
autor dos requerimentos e moções. Secretário Vereador Erlei Vieira: 

Requerimento n.º 2, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n.º 3, Vereador Felipe 
Sálvia; Requerimento n.º 4, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n.º 6, Vereador 
João Mafalda, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Paulino de Moura. Moção n.º 1, 
Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 2, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 3, 
Vereador Erlei Vieira; Moção n.º 4, Vereador Erlei Vieira; Moção n.º 5, Vereador 
Felipe Sálvia; Moção n.º 6, Vereador Rudinei Brombilla; Moção n.º 7, Vereador 
Paulino de Moura. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão os 
requerimentos e moções. Não havendo 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 Erlei Vieira: P – 0117/026/10 - Projeto de Lei n.º 016, de 01 de fevereiro 
de 2010. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2010. Artigo 1.º: 
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial. Número 11. 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio 
Ambiente. Artigo 2.º: Servirá de cobertura do crédito especial autorizado pelo artigo 
anterior, a arrecadação proveniente de convênio com o Ministério do Trabalho e 
Emprego. Plano de implementação do PROJOVEM, Trabalhador Juventude Cidadã. 
Processo MTE número 46958000990/2009-14. Artigo 3.º: Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor 
Secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. 
Secretário Vereador Erlei Vieira: Comissão de Justiça e Finanças, parecer. Projeto 
de Lei n.º 016/10. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento de 2010. Primeiro, relatório: O Executivo Municipal propõe 
projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2010. 
Segundo, voto: O presente projeto de lei é viável, conforme parecer do jurídico da 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Presidente 
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Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Peço ao Senhor Secretário que proceda à leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Erlei Vieira: 

Comissão de Ordem Econômica e Social. Projeto de Lei n.º 016/10. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2010. 
Relatório: O Executivo Municipal propõe projeto de lei que autoriza a abertura de 
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 o 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como 
estão e contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto 
com os pareceres já aprovados. Vereador Paulino de Moura com a palavra. 
Vereador Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 
pessoas, vou ser rápido. Dizer que com muita felicidade nós estamos aprovando 
uma abertura de crédito no valor de 476 mil reais, para nós aplicarmos nos jovens de 
Carazinho, de 16 a 29 anos, o qual o Deputado Federal Luiz Carlos Busato, do PTB, 
proporcionou essa emenda, aonde vai beneficiar trezentos jovens que possam fazer 
os cursos, e após essa aprovação, nós vamos fazer licitações para contratar as 
empresas que irão prestar esse serviço à comunidade. Então, isso, diz que muitas 
viagens que a gente vem fazendo e continuará fazendo traz resultado para o 
município, 476 mil reais já estão na Caixa Econômica Federal, essa Casa hoje está 
a aprovar esse projeto, essa abertura de crédito, e aí será feita as licitações para 
que nossos jovens possam estar melhor preparados para o mercado de trabalho no 
nosso município. Muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Vereador 
Leandro Adams. Vereador Leandro Adams: Senhor Presidente, Vereadora Sandra, 
colegas vereadores, a imprensa que nunca nos abandona, demais pessoas que nos 
prestigiam na sessão de hoje. Eu venho a essa tribuna agradecer aos meus colegas 
vereadores pela aprovação unânime do projeto 013, na semana passada, que é a 
respeito do asfalto do aeroclube. Então está aqui o empenho, o Governo Federal 
disponibilizou 975 mil para fazer aquele asfalto do aeroclube de Carazinho. 
Ministério da Infra-Estrutura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também 
temos hoje em votação o projeto que o Vereador Paulino acabava de falar, o projeto 
PROJOVEM, que ele está investindo no Município de Carazinho, mais uma vez o 
Governo Federal, 429 mil reais, aonde trezentos jovens vão poder ter uma profissão 
e ainda ganhar meio salário mínimo. Então esse é um belo projeto, muitas empresas 
de Carazinho já são obrigadas por lei. Eu quero dizer para os colegas que, com 
esses dois projetos, que são um milhão e meio de reais aqui, que o primeiro projeto 
foi encaminhado pelo PSDB, o projeto do asfalto do aeroclube, e hoje está sendo 
liberado. E agora esse do PROJOVEM, foi encaminhado agora no Governo Aylton, 
então nós sabemos a fonte. A fonte é Brasília, lá é que está o dinheiro. Indiferente 
de partido, o Governo Federal quer bons projetos e eu venho aqui parabenizar o 
Governo Aylton a respeito desses dois projetos, porque eu quero ver na nossa 
cidade mais placas de obra do que placa de trânsito, e isso é possível, nós olhando 
esses dois projetos aqui, a gente vê que é possível Carazinho também fazer parte e 



 

A.K. Página 9 16/3/2010
  

não Tamandaré, como a gente vê aí, Victor Graeff conseguiu três milhões para 
limpar uma sanga, então, o líder do governo leve meu reconhecimento ao Governo 
Aylton, que continue fazendo esses projetos, que é isso que o povo espera de nós. 
Aproveito também a oportunidade, Senhor Presidente, para falar sobre o projeto 
019, que não vai entrar em votação hoje e que trata das diárias. Mais uma vez nosso 
amigo e colega Vereador De Loreno leve as nossas considerações ao Prefeito 
Aylton, porque é justamente isso que o povo espera de nós, então nesse projeto 
019, bem que poderia ser o 013, mas nesse projeto o Prefeito Aylton está fazendo o 
que o povo espera de nós vereadores, de nós políticos. Nós estamos reduzindo o 
valor da diária, que realmente é muito alto, então leve as minhas considerações ao 
Prefeito Aylton em tomar essa atitude, em fazer com que o dinheiro público chegue 
ao povo, e não fique nos amigos do rei. Então está de parabéns o Prefeito em 
reduzir esses valores e esperamos que continue nesse sentido. Seria isso, Senhor 
Presidente, colegas vereadores, muito obrigado. Presidente Vereador Gilnei Jarré: 

Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que 
concordam permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por 
todos. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Projeto 023/10, do 
Executivo Municipal. Secretário Vereador Erlei Vieira: P – 0230/036/10 - Projeto de 
Lei n.º 023, de 10 de fevereiro de 2010. Autoriza a concessão de auxílio financeiro 
ao Grupo Folclórico Sepé Tiarajú e abertura de crédito suplementar no orçamento de 
2010, no valor de R$ 1.500,00. Artigo 1.º: É autorizado a concessão de auxílio 
financeiro ao grupo folclórico Sepé Tiarajú, através de formalização de convênio, 
mediante abertura de crédito suplementar no orçamento do corrente exercício, no 
valor de R$ 1.500,00, destinado a custear despesas de aluguel, água, luz e 
premiação do Rodeio Crioulo a realizar-se nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2010, 
com a seguinte classificação: 13 - Encargos Gerais do Município: R$ 1.500,00. 
Artigo 2.º: Servirá de recurso para a cobertura do crédito suplementar autorizado 
pelo artigo anterior a redução de saldo das seguintes dotações: 11 – Secretaria do 
Desenvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio, Habitação e Meio Ambiente, R$ 
1.500,00. Artigo 3.º: Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente 

Vereador Gilnei Jarré: Peço ao Senhor Secretário para que proceda à leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Secretário Vereador Erlei Vieira: 

Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de Lei n.º 023/10. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Grupo Folclórico 
Sepé Tiarajú e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010, no valor de 
R$ 1.500,00. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao Grupo Folclórico Sepé Tiarajú e abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2010, no valor de R$ 1.500,00. Voto: O 
presente projeto de lei é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Presidente Vereador Gilnei Jarré: Está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão e contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Peço para que o Secretário proceda à leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretário Vereador Erlei 

Vieira: Comissão de Ordem Econômica e Social. Projeto de Lei n.º 023/10. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Grupo 
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Folclórico Sepé Tiarajú e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010, no 
valor de R$ 1.500,00. O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao Grupo Folclórico Sepé Tiarajú e a abertura de 
crédito suplementar no orçamento de 2010, no valor de R$ 1.500,00. 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. 
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. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Queremos registrar a presença do Paulo André Mariano, Gilmar Barbi, componentes 
do Grupo Sepé Tiarajú e que com certeza vieram acompanhar seu projeto, sua 
solicitação e que o prefeito nos enviou, e nós vereadores estamos fazendo a nossa 
obrigação. Também queremos deixar registrado, conforme manifestação do nosso 
Vereador Leandro Adams, que as diárias do Município de Carazinho, do Executivo 
Municipal, manda o Senhor Prefeito e as diárias do Legislativo manda o Senhor 
Presidente. As diárias do Legislativo não serão baixadas, e se alguém não queira 
retirar as diárias, fica à vontade. 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 dia 22 de fevereiro, às 18h45min. 
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