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Ata Reunião Ordinária 15 de março de 2010.......Ata 14 
  
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 15 de março de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Estevão De Loreno 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 08 de março de 2010. Esta em discussão a ata da reunião do dia 08 
de março 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 Elbio Esteve: Expediente 15 de março 
de 2010: ofício do senado federal em resposta a OD 3985 de 2009; ofício 132/2010 
da FAMURGS convidando para reunião com o ministério das cidades e a secretaria 
estadual de habitação e saneamento realizada dia 10 de março; ofício do sindicato 
dos comerciários em resposta a OD 151 de 2010; ofício do tribunal de contas da 
união informando o envio para esta casa do exemplar do relatório de contas do 
governo da república relativo ao exercício de 2008; ofício 108 de 2010 da agencia 
da receita estadual de Carazinho em resposta a OD 295 de 2010; oficio 33 de 2010 
do sistema OCERGS/CESCOP convidando para prestigiar o espaço mundo 
cooperativo gaúcho, junto com a Expodireto, alem do evento o vereador e o 
cooperativismo a realizar-se no dia 19 de março; ofício 001 de 2010 da assembléia 
legislativa convidando para a apresentação do projeto desenvolvido pela 
INTERLEGIS; telegrama do ministério da saúde informando a liberação do recurso 
financeiro no valor de R$ 791.447,42; oficio da secretaria da saúde colocando-se a 
disposição do legislativo para explanar sobre o trabalho de planejamento da referida 
secretaria; comunicado do ministério de comunicação informando a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 121.207,03; projeto de lei numero 031/2010 de 
autoria do executivo municipal, o qual autoriza o CAPSEM contratar 
emergencialmente um atendente; projeto de lei numero 33/2010 de autoria do 
executivo municipal o qual autoriza a abertura de créditos suplementar no 
orçamento de 2010 da Câmara Municipal de Vereadores; projeto de lei número 034 
de 2010 de autoria do executivo municipal o qual autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento de 2010; Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; indicações: 034/274/10, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de melhorias, 
reperfilagem asfáltica e pintura de solo das lombadas (quebra-molas)  na Rua 
Siqueira Campos, localizada no Bairro Vila Rica. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0439/275/10, Solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente trabalhos de melhorias do trecho do calçamento 



 

A.L. Página 2 14/4/2010  

em toda a extensão da Rua São Vicente de Paulo, localizada no Bairro Alvorada. 
Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
040/276/10, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
trabalhos de melhorias,  do trecho do calçamento, limpeza, corte de matos e inços 
do canteiro central  na Rua João Neri Domingos, localizada no Bairro Ouro Preto. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0441/277/10, para 
que determine ao setor competente que seja posto um fiscal de transito nas 
mediações do semáforo próximo ao supermercado Borghetti, Vereador Estevão De 
Loreno; PP; 0442/278/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita a 
limpeza com a roçadeira em frente ao colégio CAIC, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 043/279/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito Operação 
Tapa Buracos em toda a Rua Ipiranga, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0444/280/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
recolhimento de entulhos na Rua Monte Alegre, em frente à residência de nº 464, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 0445/281/10, Para que determine a Secretaria 
de Obras que sejam feitos pequenos reparos em todas as rampas de acesso da 
Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0446/282/10, 
Solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de melhoria na Rua 
Padre Gusmão, no bairro Floresta, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0447/283/10, Solicitando a 
Secretaria de Obras, que providencie a limpeza e abertura de uma vala para 
escoamento de água, na Rua Artur Bernardes, a partir do nº315, tendo em vista que 
em dia de chuva o volume de água que vem dos fundos da Cooperativa  Mista Alto 
Jacui - Cotrijal, através de um tubo de escoamento que liga diretamente nesta rua 
causando alagamento nas residências, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
0448/284/10, Solicita ao Executivo Municipal aos trabalhos de Capina (Limpeza) e 
pintura na Rua Antonio Vargas na proximidade da Empresa Água e Luz, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0449/285/10, Solicita ao Executivo Municipal aos trabalhos 
de limpeza e Tapa Buracos em toda a extensão da na Rua Itaqui , Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0450/286/10, Solicita ao Executivo Municipal aos trabalhos de 
limpeza e Tapa Buracos em toda a extensão da na Rua Padre  Gusmão, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0451/287/10, Solicita ao Executivo Municipal aos trabalhos 
de limpeza e Tapa Buracos em toda a extensão da na Rua Fernando Ferrari, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0452/288/10, Solicita ao Executivo Municipal aos 
trabalhos reparos no calçamento (Operação Tapa Buracos) na Travessa Liberal 
próximo ao  numero 174, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0453/289/10, Reitera  
Executivo Municipal estudos junto ao setor competente a imediata limpeza do 
terreno junto a Rua XV de novembro, esquina com a Rua Tamandaré em frente ao 
Nº 283, e também seja feita notificação ao proprietário para devidas providências, 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, 
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etc..; O que traz ao local um aspecto desagradável, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 0454/290/10, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para colocação de lixeiras na Rua Julio Rosa Teixeira proximidade da 
EMEF Professor Políbio da Valle no Bairro Santa Terezinha, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0455/291/10, Queremos mais uma vez solicitar ao Executivo que 
sejam tomadas providências URGENTES no sentido da realização de uma reforma 
no Ginásio da Acapesu, ao menos temporariamente até que sejam liberadas verbas 
para uma reforma completa, pois é inadmissível que nosso município do porte que é 
tenha um ginásio municipal naquelas condições de precariedade, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0456/292/10, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que 
encaminhe ao setor competente nossa sugestão para que sejam feitos mutirões 
para recuperação das ruas do município, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0457/293/10, Solicita a Secretaria de Obras que realize colocação de tubos, 
patrolamento, ensaibreamento e compactação na Rua Gaspar Rodrigues próxima 
ao número 175 no Bairro Princesa. Foto em anexo, Vereador Erlei Vieira- PSDB; 
0458/294/10, Solicita a Secretaria de Obras que realize colocação de tubos, 
patrolamento, ensaibreamento e compactação no trecho que não possui asfalto  da  
Rua Ipanema Localizada no Bairro Princesa, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0459/295/10, Solicita a Secretaria de Obras que realize colocação de tubos, 
patrolamento, ensaibreamento e compactação na Rua Gaspar Rodrigues próxima 
ao número 175 no Bairro Princesa. Foto em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
0460/196/10, Solicita a Secretaria de Obras determine ao setor competente realizar 
trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a área da Praça da Coabi, 
localizada no Bairro Ouro Preto. A praça encontra-se em péssimas condições dando 
abrigo até mesmo a pessoas que utilizam do local para fazer uso de entorpecentes, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0461/297/10, Solicita a secretaria de obras que 
realize reparos no asfalto da Rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental. Foi realizado 
trabalhos na tubulação pública o qual gerou danos ao asfalto necessitando de 
reparos imediatos. Solicitação dos moradores. Foto em anexo, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 0462/298/10, Solicita para o setor competente para que efetue a retirada 
de entulhos verde da Rua Antonio Francisco Caldas Junior e Rua Lourival Vargas, 
Bairro Vila Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0463/299/10, Solicita para o setor 
competente para que efetue a retirada de entulhos verde da Rua Guilherme Beccon, 
Bairro Vila Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0464/300/10, Solicitando que 
determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes  na Rua 
Pernambuco esquina com Diamantino Tombini, Bairro Oriental, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0465/301/10, Solicitando que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de a Criar o CCTT-Centro de Controle de Tabagismo e firmar convênio 
com o INCA – Instituto Nacional do Câncer, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0466/302/10, Solicita ao Executivo Municipal com URGÊNCIA que determine ao 
setor competente, a colocação de um médico para atender diariamente na Unidade 
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de Saúde do Bairro Floresta. Pois, a mesma não possui  um médico para atender a 
grande demanda da comunidade, que tem que buscar atendimento na Unidade de 
Saúde localizada na Avenida São Bento ou muitas das vezes ir até ao Hospital 
Comunitário de Carazinho. Solicitação dos moradores com a extrema urgência, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0467/303/10, os vereadores abaixo assinado 
solicitam na forma regimental, que seja enviado ao executivo municipal, reiterando a 
indicação do dia 11 de janeiro do corrente ano, a qual solicita a disponibilização de 
transporte aos funcionários que laboram junto ao Frigorífico Nova Araçá Ltda., 
localizado no município de Nova Araçá/RS, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e 
Vereador Eugênio Grandó – PTB;  requerimentos:0468/061/10, A Vereadora abaixo 
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho, a 
Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo. Senhor Presidente Michel Temer, ao 
Senado Federal na pessoa do Exmo. Senhor Presidente José Sarney e ao 
Presidente da República na pessoa do Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e aos 
Deputados Federais Ibsen Pinheiro – PMDB/RS, Humberto Souto – PPS/MG e 
Marcelo Castro – PMDB – PI, autores da Emenda ao Projeto de Lei 5938/2009, do 
Executivo, aprovada no dia 10 de março de 2010, a qual beneficia os Estados não 
produtores de petróleo. Prevendo a distribuição dos royalties do petróleo com base 
nos fundos de participação dos Estados e Municípios. A medida diminui os recursos 
hoje assegurados aos Estados produtores, manifestamos nosso total apoio à 
aprovação imediata deste projeto. Consideramos este instrumento importante o qual 
determina que, preservada a parte da União nos royalties e na chamada 
participação especial, o restante será dividido entre Estados e Municípios segundo 
os critérios dos fundos constitucionais; FPMT Transferência Constitucional da União 
aos Municípios, composta por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre produtos industrializados. Para efeitos do FPM, os municípios são 
divididos em 16 faixas populacionais, assim, cada um deles recebe recursos 
proporcionais ao seu número de habitantes, de acordo com cálculos feitos 
anualmente pelo IBGE e FPE. Do montante do bônus de assinatura do pré-sal, a 
maior parte deverá ser distribuída entre os municípios 35% e todos os Estados  35% 
pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A aprovação 
desta Emenda demonstra que estão superadas as divisões ideológicas entre 
esquerda e direita. É justo que o petróleo explorado pertença a todos os brasileiros, 
pois todos somos iguais perante a Lei. Acreditamos que a sociedade brasileira é 
solidária e que se encontra mais esclarecida a respeito do tema, de modo que com 
o apoio dos nobres parlamentares poderemos aprovar o referido Projeto de Lei. 
Tendo em vista,  ser de extrema importância, essa pressão democrática para que 
seja dado um tratamento mais igualitário aos Estados e Municípios, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0469/062/10, A Vereadora abaixo subscrita solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
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enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Senhor 
Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  
para que seja efetuada a colocação de lâmpadas mais potentes nas luminárias dos 
postes localizados ao longo da extensão da Rua Siqueira Campos localizada no 
Bairro Vila Rica. Solucionando definitivamente este problema da escuridão desta 
região, zelando pela segurança dos moradores, pedestres e motoristas que residem 
e trafegam por esta localidade. Solicitamos a Vossa Senhoria para que verifique 
esta a iluminação desta rua e tome as devidas providências cabíveis, para que esta 
reivindicação mencionada acima seja realizada com a extrema urgência, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0470/063/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que o mesmo  notifique a América 
Latina Logística – ALL, para que providencie a limpeza  do terreno de sua 
propriedade situada na Rua Artur Bernardes, bairro Sassi, em toda sua extensão. 
Verificamos que foi limpo somente até nº 315 desta, e no restante da rua o mato 
tomou conta colocando em risco os moradores sendo que o  local está servindo de 
encontro de drogados e  para desova de produtos furtados bem como de animais 
abatidos clandestinamente. Solicitamos ainda que seja providenciado o aumento da 
equipe de trabalho que realiza os serviços neste município. JUSTIFICATIVA: 
Verificamos que o mato ali existente está causando transtornos aos moradores 
sendo que o local costuma ser freqüentado por usuários de drogas e também como 
lixo clandestino, onde encontramos até restos de animais abatidos 
clandestinamente. Consideramos isto um fato de alta relevância, tratando de saúde 
publica, onde a ploriferação de insetos e outros podem causar varias doenças na 
população, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0471/064/10, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao comandante do 38 Batalhão da 
Brigada Militar de Carazinho,  na pessoa do Senhor Tenente Coronel Antonio Carlos 
da Cruz , para que providencie uma viatura para realizar o patrulhamento junto a 
Gare, e que intensifique no horário de maior fluxo de pessoas que se estende das 
18:00 horas até ultimo ônibus no final da noite, devido ao horário escolar. 
JUSTIFICATIVA: Justifico este pedido, em função de verificar o aumento do numero 
de assalto e atos de vandalismo nestes horários, e que com criatividade podemos 
enfrentar a violência, não sendo necessário que se aguarde a construção de um 
posto da brigada neste local, bastando à colocação de uma viatura nos horários de 
maior incidência de furto, para coibir a violência e evitar que fatos como o ocorrido 
no dia 14 de Março (reportagem anexo ao presente) continuem a se repetir, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0472/065/10, 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 na Câmara dos Deputados e as comissões de Viação e Transportes, 
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de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania manifestando o 
apoio desta Casa Legislativa ao Projeto de Lei de autoria do Deputado José Carlos 
Stangarlini, que torna obrigatória a contratação, por empresas que exploram 
pedágios, de seguro de acidentes pessoais e de assistência funeral para vítimas de 
acidentes em rodovias. Segundo o que prevê o projeto, os valores pagos como 
indenização por morte serão definidos com base no Seguro Obrigatório de Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Já a assistência funeral corresponderá ao 
valor máximo estipulado no Dpvat para a cobertura por invalidez total e permanente. 
A cobertura será devida a qualquer veículo que trafegar em estradas pedagiadas, 
sejam elas municipais, federais ou estaduais e haverá uma punição para as 
administradoras de rodovias que não pagarem as indenizações, que serão punidas 
com multa no valor de 100 vezes o maior valor do Dpvat, dobrado em caso de 
reincidência. O projeto prevê ainda que o seguro não deverá cobrir situações em 
que houver risco na condução do veículo, como intoxicações por droga ou 
medicamento, exceto quando prescritos por médico; e alterações mentais ou 
comportamentais conseqüentes da ingestão de bebidas alcoólicas, drogas ou 
substâncias tóxicas, especialmente aquelas destinadas à manutenção da vigília ou 
da atenção durante a direção do veículo. A aprovação deste projeto não irá 
proporcionar enriquecimento, nem de forma alguma compensará a dor da perda de 
um ente querido, mas com certeza proporcionará tranqüilidade e conforto aos 
familiares de vitimas de acidentes nas nossas estradas. Esperamos que os nobres 
parlamentares sejam solidários a aprovação deste projeto, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0473/066/10, 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 Presidente da Federação Gaúcha de 
Futebol de Salão, Sr. Léo Evandro Tubino Fraga, solicitando que sejam tomadas 
medidas com relação a exigir dos responsáveis a manutenção e conservação das 
quadras de futsal de nosso estado.Nossa preocupação aumentou ainda mais depois 
do acidente fatal com o jogador no Paraná, em uma quadra que parecia não conter 
problemas visualmente, digo aumentou, porque temos incansavelmente solicitado 
ao Executivo Municipal de nossa cidade, medidas urgentes com relação à 
recuperação e conservação da quadra de esportes do Ginásio da Acapesu, onde 
por diversas vezes foram e são realizadas partidas oficiais, especialmente de 
categorias de base de clubes de futsal do município, por perceber e entender que o 
estado atual desta quadra é de uma precariedade total (conforme pode-se constatar 
nas fotos em anexo), é um crime permitir a realização de qualquer pratica esportiva 
em uma quadra nestas condições, por isso entendo que a Federação deveria exigir 
das prefeituras e clubes a conservação das quadras, com vistorias periódicas, 
inclusive com prazo para regularização, se for cabível, pois o futsal, que é um 
esporte saudável, não deve e não pode ser encarado como algo que impõe riscos, 
inclusive de vida. Há tempos que venho tentando, através de indicações e pedidos 
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de recursos para deputados, agilizar a recuperação da quadra de esportes da 
Acapesu, em razão de que nossa preocupação dobra em se tratando de crianças, 
pois são elas que utilizam com mais freqüência a referida quadra, para treinamentos 
e partidas oficiais de campeonatos estaduais e regionais da FGF pelas categorias 
de base, bem como pela Tacinha RBS de futsal. Infelizmente precisam acontecer 
tragédias como esta, que aconteceu no Paraná, para que as autoridades possam 
tomar providências, e não vamos esperar que isto aconteça também aqui, como diz 
o ditado “é melhor prevenir do que remediar”. PS.: Encaminhar cópia deste para a 
edição de jornalismo da RBS TV, e demais órgãos de imprensa de nosso município, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0474/067/10, Os Vereadores abaixo subscritos, 
Membros da Comissão de Saúde desta Egrégia Casa, requerem na forma 
regimental, que depois de ouvido no Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Administração do Hospital Comunitário de Carazinho – 
HCC e a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando esclarecimentos sobre o Corpo 
Clínico do hospital estar com atraso no recebimento dos honorários por parte do 
Executivo Municipal, conforme reportagem do Jornal Diário Manhã publicada no dia 
13 e 14 de março de 2010, página 06 em anexo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0475/068/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e 
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento do inesquecível RICARDO KOCHE, transcorrido no último dia 13 de 
março, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0476/069/10, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Informar quantos contratos de aluguel 
de veículos foram realizados com a empresa O.D Gonçalves Dias, desde o início de 
2009?Informar se houve pesquisa de preço para a realização da contratação, 
juntando cópia dos orçamentos de outras empresas do mesmo ramo, na hipótese 
de ter sido realizado a pesquisa. Apresentar justificativa plausível na contratação de 
veículos de aluguel, tendo em vista ser mais oneroso para o Município locar 
seguidamente automóveis para as Secretarias.Apresentar cópia integral de todas as 
licitações e contratos envolvendo a referida empresa, para a devida análise de sua 
legalidade. JUSTIFICATIVA: Averiguar a legalidade de referida contratação, uma 
vez que o Executivo Municipal vem, seguidamente, locando veículos de aluguel por 
dispensa de licitação, sendo mais oneroso para os cofres públicos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB; moções: 0477/058/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao Gerente da Conesul, Sr. Ricardo Muradas e ao 
Sr. Aldori Flores da Silva o “Gordo” responsável pela Conesul em nossa cidade, 
cumprimentando-lhes pelo ótimo serviço que vem sendo prestado pela empresa e 
seus contratados.Temos que reconhecer que apesar da atual administração passar 
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ainda por dificuldades em vários setores, especialmente no que diz respeito a obras 
e saúde, a empresa responsável pelo recolhimento do lixo, limpeza das ruas, 
roçadas e manutenção dos canteiros e pintura do meio fio vem realizando a 
contento seu serviço, pois ao que percebemos seus funcionários estão sempre com 
o serviço em dia, especialmente o recolhimento do lixo que é feito de forma muito 
organizada. Quanto à limpeza das ruas que é feita pelas nossas “margaridas” 
também devemos fazer elogios, pois diariamente recebemos nossa cidade em 
ordem, limpa, asseada, dando a todos um aspecto de higiene e limpeza, o que é 
essencial, pois evita com isso também a proliferação de insetos causadores de 
doenças. Destacamos ainda, o trabalho do pessoal que faz a roçada e a pintura dos 
cordões, mantendo “em dia” nossa cidade.Recebam o reconhecimento desta Casa, 
pois como homens públicos, temos também o dever de valorizar o que está sendo 
bem feito, Vereador Felipe Sálvia – PDT;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental, nem grande 
expediente, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e 
moções, convido o senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos;  Vereador Estevão De Loreno; questão de ordem Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não vereador;  Vereador 
Estevão De Loreno; requerimento verbal para que seja votado em bloco os 
requerimentos, moções e projetos;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Estevão De Loreno, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, devido ater somente dois 
projetos, Vereador, vamos colocar em separado, que não há necessidade, convido 
o senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e 
moções;  Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 01 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 02 Vereadora Sandra Citolin –PMDB; nº 03 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 04 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 06 Vereador 
Felipe Sálvia –PDT; nº 07 Vereador Felipe Sálvia –PDT: nº 08 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB, Vereador Elbio Esteve –PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
moções: nº 01 Vereador Felipe Sálvia –PDT, Vereador Gilnei Jarré –PSDB, 
Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira –PSDB;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  esta em discussão os requerimentos e moções, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto com o respectivo 
numero e autor;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 033 de 12 de 
março de 2010. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010 
na Câmara Municipal de vereadores;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  peço ao 
senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 033/2010. Autor 
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Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010 na Câmara Municipal de vereadores. Relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2010 na Câmara Municipal de vereadores. Voto: o presente projeto 
de lei é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 
Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, Vereador Eugênio Grandó – presidente 
e Vereador Elbio Esteve – membro;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço para o senhor secretário 
para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 033/2010. Autor Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 
2010 na Câmara Municipal de vereadores. Relatório: o executivo municipal propõe 
projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010 
na Câmara Municipal de vereadores. Voto: o presente projeto de lei está apto a ser 
incluído na ordem do dia. Vereador Rudinei Brombilla – relator e secretário, 
Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – membro;  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  esta 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, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com  os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de 
lei 034/2010, do executivo municipal;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto 
de lei 034 de 12 de março de 2010. autoriza abertura de crédito especial no 
orçamento de 2010;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Parecer:  projeto de lei nº 034/2010. Autor: executivo 
municipal. Ementa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza abertura de 
crédito especial no orçamento de 2010. Voto: o presente projeto de lei é viável e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Elbio Esteve 
– relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe 
Sálvia – secretário;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei nº 034/2010. Autor: executivo 
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municipal. Ementa: autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza abertura de 
crédito especial no orçamento de 2010. Voto: o presente projeto de lei esta apto a 
ser incluído na ordem do dia. Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora 
Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta 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, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, quero registrar a presença do Gilson do departamento de transito, ex-
vereador dessa casa Antonio Azir – presidente do PTB, suplente de Vereador 
Marcos Soares, Seu Silveira, queremos também registrar a presença do deputado 
federal Marco Maia e convidá-lo para fazer uso de nossa tribuna pelo tempo que for 
necessário, convido o Vereador Leandro Adams para que acompanhe o deputado;  
Deputado Federal Marco Maia; obrigado, boa noite a todos e a todas, uma 
satisfação enorme estar aqui hoje na Câmara de Vereadores de Carazinho a convite 
de nosso Vereador Leandro Adams, uma satisfação Gilnei, obrigado pela cortesia 
de conceder a palavra e uma satisfação de estar aqui principalmente num dia como 
esse que nós estivemos ali na nossa feira, Expodireto, em Não Me Toque, cheguei 
lá às dez horas da manhã queria sair ao meio dia, sai de lá às seis horas da tarde, 
porque acabei indo conversando com os nossos agricultores, dando algumas 
entrevistas para a rádio, para a televisão, e concluímos agora na parte da tarde 
fazendo uma visita ao pavilhão da agricultura familiar, das nossas agroindústrias 
familiares que representam um avanço para a Expodireto que incorpora também no 
seu trabalho, na organização do evento esse setor importante da nossa sociedade 
gaucha que são os nossos agricultores familiares, já havia sido uma conquista 
significativa lá na Expoentes e agora chegando a Expodireto, também a participação 
das nossas agroindústrias familiares na feira, então para mim é uma satisfação 
estar aqui num dia como esse, queria saudar todos os vereadores que aqui se 
encontram, as nossas bancadas, saudar as lideranças políticas que aqui também 
estão, a nossa imprensa, dizer Vereador Gilnei Jarré, que eu nunca tive a 
oportunidade, alias, nunca quis concorrer a vereador na minha cidade, na cidade de 
Canoas, e não o fiz por uma questão muito simples, porque concorrer, disputar uma 
eleição pára vereador talvez seja mais difícil que existe, mais difícil do que concorrer 
a deputado estadual, deputado federal, a um cargo majoritário, porque o vereador é 
aquele que esta ali no dia a dia, no cotidiano, tratando sobre os temas mais diretos, 
mais imediatos da população, são os representantes ,mais próximos do cidadão, e 
portanto são aqueles mais exigidos, são mais cobrados, que tem nesta relação 
direta também esta condição de poder falar e conversar com as pessoas de forma 
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mais direta, portanto é mais cobrado, é mais exigido, na sua atuação, nas suas 
atividades, nos seus projetos, e portanto no momento da eleição são aqueles que 
tem mais dificuldades, tem que apresentar mais, tem que trabalhar mais, a disputa é 
mais acirrada também com os adversários, com todos os candidatos, então eu 
sempre fiz a opção de não concorrer a vereador, fui candidato a prefeito, fui direto a 
disputa para deputado federal, e não quis concorrer a vereador na minha cidade, 
mas tenho um profundo respeito e um profundo carinho pelo trabalho que é 
realizado pelos nossos vereadores que são de fato a ponta do legislativo, deste 
poder que é tão importante para  a democracia brasileira, o poder legislativo, neste 
nosso país onde o executivo exerce uma função preponderante, que tem a 
responsabilidade de fazer as coisas acontecerem,  é no executivo que esta o poder 
da caneta, é lá que as decisões sobre  os rumos, sobre as políticas publicas, sobre 
os programas que vão ser implementados pelo estado pelo município, pela união, 
são tomadas, é lá que essas decisões são tomadas, portanto o executivo tem um 
papel fundamental na estruturação do nosso pais, na tomada de decisões, na 
construção das políticas publicas, o judiciário exerce também o seu papel de 
regulação, de efetivamente dizer ou interpretar aquilo que é lei, aquilo que é legal, 
aquilo que esta escrito na nossa constituição, nos marcos regulatórios, nos marcos 
legais do nosso pais, mas é no legislativo que esta talvez a função mais nobre, a 
função de elaborar, de discutir, de debater e de aprovar as leis, aquelas que são 
responsáveis por estabelecer as regras de convivência, entre as pessoas e a 
sociedade, entre os cidadãos, é no legislativo que esta a tarefa de estabelecer os 
níveis de convivência entre os poderes da União, de que forma essa convivência 
deve ser estabelecida, quais são as relações e inter-relações que existem de 
convivência entre esses órgãos do nosso país, as esferas de poder do nosso país, e 
esta também no legislativo a responsabilidade de fiscalizar as atuações, tanto do 
judiciário quanto do poder executivo, ou seja, é no legislativo, portanto que esta 
também ali expressa a representação maior do nosso povo, a de fazer as leis, a de 
aprovar as regras de convivência dos cidadãos, da sociedade e os cidadãos e 
também de fiscalizar a atuação e o procedimento do nosso executivo e do judiciário, 
então por isso que o legislativo é tão importante, por isso que o legislativo é, na 
minha avaliação o sustentáculo da democracia no nosso pais, não haverá 
democracia, alias em nenhum pais, não haverá democracia se não houver um 
legislativo forte, um legislativo organizado, um legislativo autônomo, independente, e 
que seja capaz de debater e de discutir com profundidade os grandes temas da 
nação, por isso que é tão importante, por isso que eu faço questão de toda vez que 
vou a um município do interior, de toda vez que me encontro com os nossos 
vereadores, vir até as câmaras de vereadores, realçar o papel que o legislativo tem 
na nossa sociedade, e principalmente fortalecer esta relação que precisa ser 
constante entre o legislativo como um todo,  iniciando pela câmara federal, 
passando pela assembléia legislativa, e chegando até as nossas câmaras 
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municipais, nós somos um corpo só, o poder legislativo no Brasil é um corpo só, e 
nós precisamos gradativamente ir aprofundando as nossas relações, ir 
intercâmbiando informações, intercâmbiando projetos, aprofundando os debates 
sobre os principais temas e mantendo essa relação cordial, fraterna entre as três 
esferas do poder legislativo, eu hoje ocupo, senhores e senhoras parlamentares, a 
vice-presidência da câmara dos deputados, e uma das tarefas que nós tiranos para 
nós durante esse mandato, que tem na presidência nosso companheiro, deputado 
federal, Michel Temer do PMDB de São Paulo, o  presidente da câmara dos 
deputados, nós tivemos como uma das nossas principais tarefas exatamente a 
promoção dessa integração, ou seja, trabalhar no sentido de ir viabilizando 
gradativamente um processo maior de articulação entre o poder legislativo como um 
todo, já tivemos algumas iniciativas nesse sentido como a rede legislativa, como o 
estabelecimento de parcerias entre as nossas televisões e os veículos de 
comunicação que estão a disposição dos nossos parlamentos, eu não sei, aqui 
vocês tem televisão da câmara? Então nós vamos a câmara dos deputados, vai 
estar logo ali na frente disponibilizando através do canal digital, nós já estamos 
implementando aqui no Rio Grande do Sul este ano, canal digital da TV câmara, 
uma parceria com os legislativos municipais no sentido de propiciar que esses 
legislativos também tenham espaços de construção dos seus canais de televisão, 
dos seus mecanismos de comunicação, com a sociedade e com os munícipes da 
sua cidade, da sua região com mais eficiência e com mais qualidade, nós estamos 
trabalhando fortemente no sentido de ir gradativamente ajudando e contribuindo 
para integração entre os legislativos e uma das formas é nesta área da 
comunicação, nesta área da viabilização de veículos de comunicação eficientes do 
poder legislativo que estejam a disposição das nossas câmaras, das assembléias 
legislativas, da própria câmara federal, como instrumento de divulgação do poder 
legislativo, vou deixar aqui o desafio nesta área da comunicação, que vocês, através 
da câmara de Carazinho, possam estar se informando desses instrumentos que 
estão sendo constituídos e construídos, inclusive instrumentos de transparência a 
partir da câmara dos deputados que podem contribuir e ajudar na divulgação do 
trabalho da câmara aqui de Carazinho, bom gente, eu também queria aproveitar a 
oportunidade para colocar a disposição de vocês aqui  a vice-presidência da câmara 
para a câmara de Carazinho, eu assumi a vice-presidência faz um ano, meu 
mandato vai até fevereiro do próximo ano, de 2011, quando encerra este mandato, 
e a vice-presidência da câmara dos deputados, eu tenho dito por todos os lugares 
que passo, ela é uma trincheira do Rio Grande, ela esta lá a disposição dos nossos 
prefeitos, da governadora Yeda Crusius, esta lá a disposição dos nossos 
vereadores, dos nossos secretários, como um instrumento para articulação das 
políticas publicas, para o nosso estado, neste ano de 2011 nós fomos, alias, antes 
disso, as vezes alguns vereadores, secretários, como é que a vice- presidência 
pode ajudar  e pode contribuir ai com nosso trabalho, e os gaúchos estavam meio 
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desacostumados com isso, por quê? Por que há mais de doze anos, nenhum 
gaucho assumia um espaço na mesa diretora da câmara dos deputados, o ultimo 
havia sido o hoje senador, na época deputado, Paulo Paim, que foi terceiro 
secretário da mesa diretora da câmara dos deputados, nos últimos 40 anos, apenas 
sete deputados federais gaúchos estiveram na mesa diretora da câmara, foi 
primeiro o Amaral de Souza, depois veio a ser governador do estado do Rio Grande 
do Sul, Paulo Micarone, Adilson Mota que hoje é membro do tribunal de contas da 
União, Nelson Marchesan, que foi presidente da câmara dos deputados em 1972, 
Ibsen Pinheiro que foi presidente em 1991, e Paulo Paim em 1997, então há um 
certo desconhecimento por parte da sociedade, mas também do meio político, no 
estado do Rio Grande do Sul com relação ao que pode ser feito a partir da vice 
presidência da câmara dos deputados, mas é bom que se saiba que é o segundo 
cargo da hierarquia do legislativo, e nós temos além de uma estrutura melhor para 
poder atender as demandas que são apresentadas péla sociedade gaucha, nós 
temos também o poder político, que deve e esta a disposição de todos os nossos 
vereadores, de todas as nossas câmaras, de todos os nossos prefeitos, de todas as 
nossas lideranças políticas aqui do estado do Rio Grande do Sul , e eu queria 
disponibilizar isso aqui para a Câmara de Vereadores de Carazinho, quero estar à 
disposição de vocês a partir da vice presidência da câmara,  para que neste ano a 
gente possa construir aqui bons projetos, boas ações que dialoguem com os 
interesses da cidade de Carazinho, para vocês terem um exemplo, hoje o Rio 
Grande é uma, eu diria que é um verdadeiro canteiro de obras, oriundas e fruto do 
governo federal, nós temos neste momento cerca de vinte milhões de obras em 
execução no estado do Rio Grande do Sul, eu poderia citar aqui algumas, a 
extensão do trem lá de São Leopoldo até Novo Hamburgo, oitocentos milhões de 
reais, a BR 448 que vai encurtar o caminho de Carazinho até Porto Alegre, que ao 
sair aqui pela 386 antes de chegar em Canoas não vão precisar mais acessar a BR 
116, vão cortar ali, um pouquinho depois  do rio dos Sinos, ali de Nova Santa Rita, e 
sair por fora e chegar a Porto Alegre na 290, uma obra de outros oitocentos milhões 
de reais, que já foi dada ordem de serviço pelo presidente Lula e que já esta 
começando a sua execução, nós temos a duplicação da BR 386, que já esta em 
processo licitatório e que vai duplicar a 386 entre Itabai e Lajeado, também 
encurtando não uma distancia, mas o tempo que se leva daqui desta região até a 
capital, até a cidade de Porto Alegre, já que aquele é o....digamos o trecho da 386 
mais movimentado, que mais congestionamento, que mais atrasos provoca as 
viagens que são feitas pela 386, esse será um investimento de algo em torno de 
quatrocentos milhões de reais também, que já esta em processo licitatório, a 
duplicação da 392 entre Rio Grande e Pelotas, que vai desafogar e dar uma 
dimensão nova para o transporte de cargas para o porto de Rio Grande, as 
plataformas de petróleo, que estão sendo construídas no Porto de Rio Grande, a 
próxima que vai ser construída, que esta iniciando agora é um investimento de 2,1 
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bilhões de reais, gerando emprego, distribuindo renda, e principalmente garantindo 
efetividade para um conjunto de empresas do setor metal-mecânico do nosso pais 
que estarão produzindo e trabalhando para esta plataforma de petróleo, eu diria que 
ai, Leandro, tem um desafio, talvez aqui para indústria metal mecânica desta região, 
que a gente sabe que é muito voltada para o setor de maquinas e implementos 
agrícolas, mas que pode ter nesta realidade do porto seco de Rio Grande, uma nova 
perspectiva de produção, um novo mercado de trabalho já que as plataformas de 
petróleo em Rio Grande elas, e os navios que serão construídos no porto seco lá 
em Rio Grande, vão se transformar num dos principais pólos indústrias do nosso 
pais, essas plataformas todas eram construídas lá fora antes, na Indochina, na 
Indonésia, na China, no Paquistão, enfim fora do Brasil, agora serão construídas 
aqui no Brasil, boa parte delas serão construídas aqui no Rio Grande do Sul, em Rio 
Grande, inclusive os navios que serão utilizados pela Petrobras para a produção do 
pré-sal, o transporte do petróleo gerado pela exploração da camada do pré-sal, tem 
um nicho de crescimento e desenvolvimento para a indústria metal mecânica do Rio 
Grande do Sul, muito importante alicerçado nesta visão, tem aqui alguns exemplos 
grandes, poderia falar de outros investimentos menores que estão em andamento 
no estado do Rio Grande do Sul, mas falei destes porque são emblemáticos, são 
importantes e todos eles são fruto do trabalho que nós conseguimos realizar esse 
ultimo ano, alicerçado nas ações da nossa bancada gaucha, da articulação política 
realizada por todos os nossos deputados, e que efetivamente contribuem 
enormemente para o crescimento e para o desenvolvimento do estado do Rio 
Grande do Sul, quero concluir também gente, dizendo que nós temos algumas 
ações pensadas e estamos nos comprometendo com algumas ações aqui para a 
cidade de Carazinho, além das emendas que nos estaremos apresentando nos 
próximos anos aqui em parceria com nosso Vereador Leandro Adams e com a 
nossa Câmara de Vereadores, dois projetos nós estamos neste momento 
trabalhando aqui, querendo intensificar durante este ano, o primeiro deles é o 
relacionado à Aurora, se vocês se lembram bem, só fizemos alguns dias atrás, 
alguns meses atrás uma reunião lá em Brasília, pedido pelo setor industrial, pela 
Aurora, pelo prefeito, pelo Vereador Leandro Adams, com o ministro da indústria e 
comércio, o ministro Miguel Jorge, e foi uma reunião muito importante que apostou 
caminhos que podem e que devem ser seguidos para concretização deste sonho da 
Aurora, agente sabe que veio  a crise econômica e financeira mundial, que deu uma 
paralisada em todos os investimentos do setor industrial brasileiro, mas a crise aqui 
no Brasil, como dizia o presidente Lula, meio que foi uma marolinha, ela não teve o 
impacto que teve em outros países do mundo, nós entramos de forma diferente, 
saímos de forma diferente dessa crise, antes dos outros países, no final do ano 
passado já demonstrou uma recuperação da economia e da indústria brasileira, que 
em alguns casos chegou a bater recordes como a indústria automobilística, a 
indústria da linha branca, geladeiras, secadoras, enfim outros produtos, de 
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eletrodomésticos, a própria indústria metal mecânica, teve um crescimento 
significativo no ultimo trimestre do ano passado, e esta tendo um crescimento neste 
primeiro trimestre deste ano também de forma significativa, o que nos dá 
perspectiva de trabalhar projetos como esse projeto da Aurora com mais força, eu 
hoje já conversei com o Leandro, conversei com o prefeito pela parte da manha ali 
na Expodireto e a nossa intenção é retomar o dialogo sobre este tema aprofundá-lo, 
é um investimento de quatrocentos milhões de reais, eu sei que é um investimento 
muito importante para a cidade de Carazinho, para toda essa região, é um sonho da 
comunidade acalentada por todos vocês aqui vereadores que tem trabalhado 
intensamente neste projeto, nós queremos ser parceiros nesta construção, 
queremos nos colocar a disposição, já me coloquei hoje a disposição para o 
prefeito, queremos ajudar, buscar as equações todas, construir as equações todas, 
todos os encaminhamentos que forem necessários para viabilizar este projeto aqui 
para a cidade de Carazinho, eu diria que a Aurora deve ser uma prioridade inclusive 
da Câmara de Vereadores, para o próximo período, que um investimento dessa 
natureza e desta envergadura representa muito dom pronto de vista do 
fortalecimento da economia  e da possibilidade de crescimento da cidade de 
Carazinho, então eu já quero me colocar aqui a disposição, é obvio que a gente não 
resolve as coisas se não houver parcerias,  e me parece que neste caso especifico, 
nós precisamos trabalhar todos conjuntamente, independente do partido político, 
independente se é oposição ou se é situação, independente da coloração partidária 
nossa, do debate que a gente possa fazer sobre as grandes questões do município 
e este tema, na minha avaliação é um tema que nós devemos trabalhar ele de 
forma conjunta, de forma articulada, e com uma atenção redobrada de todos nós 
para que ele  possa se viabilizar e se transformar em uma realidade, o segundo 
tema que eu estou trabalhando, nós já viabilizamos os recursos, deve acontecer em 
julho, é a Seara da canção nativa aqui em Carazinho, um projeto que nós estamos 
trabalhando em parceria com o ministério da cultura, e que vai de encontro com a 
reconstrução a reativação, o reinicio das nossas Searas, dos nossos festivais no 
estado do Rio Grande do Sul, o projeto que nós estamos trabalhando com o 
ministério da cultura, ele contempla 15 festivais no estado do Rio Grande do Sul, 
nos principais pólos regionais e culturais do nosso estado, para este primeiro 
semestre até o inicio do segundo semestre nós já temos a garantia da realização de 
quatro festivais, quatro Searas, e uma dessas Searas será realizada aqui em 
Carazinho, já estão ai nas tratativas, estamos dialogando com o prefeito do 
município para constituir a comissão organizadora desta Seara, já com os recursos 
garantidos pelo ministério da cultura, e nós queremos que isso se transforme aqui 
numa grande festa, numa grande articulação dos nossos produtores culturais, dos 
nossos músicos, dos nossos compositores nativistas, e como uma forma de 
valorização da nossa cultura gaucha, então esse também é um projeto que nós 
estamos trazendo para o município de Carazinho e queremos nesse primeiro 
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semestre, esse próximo período estar dialogando com vocês para organização 
deste projeto que eu acho que a Câmara de Vereadores deve estar presente, deve 
estar atuando junto, co-organizando e trabalhando na realização disto que é e que 
sempre foi e que sempre fez parte da nossa cultura, os festivais foram responsáveis 
ai pelo fortalecimento, pela aparição de novos grupos, de novos cantores, todos 
aqueles que são os mais antigos ai sabem o que representavam os grandes 
festivais, as grandes Searas, no nosso estado, nós estamos neste momento 
trabalhando para reativar esses projetos e Carazinho se Deus quiser será 
contemplado, esta tudo certo, contemplado com uma dessas quatro primeiras 
Searas que nós vamos estar realizando aqui no estado, bom gente era isso, peço 
desculpas  a vocês por ter me estendido um pouco mais no tempo, eu saio daqui e 
vou até a atividade do diário da manha junto a Cotrijal, entrega dos prêmios aos 
destaques deste ano de 2009/2010, eu tive a honra de ser convidado para ser 
agraciado com um dos prêmios destaque na política e na defesa do agronegócio a 
nível nacional, o que me orgulha muito, mas ao mesmo tempo também me enche de 
responsabilidade, porque nós precisamos transformar estes prêmios, na verdade, 
em instrumentos para  continuar trabalhando e melhorando, qualificando a vida das 
pessoas que é a função maior de todos nós que estamos envolvidos com o mundo 
da política, um mundo que não é muito fácil, que é torpediado e atacado 
constantemente, alias, nós somos aqueles que mais cobrados somos, que mais 
cobranças sofremos, quando a imprensa quer falar de alguém ou quer criticar 
alguém no mundo da política, o primeiro que escolhem é o parlamento, são os 
nossos vereadores, são os nossos deputados estaduais, os nossos deputados 
federais, então quando a gente recebe um premio deste, tem que servir este premio 
como exemplo, como instrumento de luta para o fortalecimento do nosso trabalho 
enquanto parlamentar, enquanto vereador, enquanto deputado estadual, enquanto 
deputado federal, e eu quero, portanto, agradecer a vocês aqui a oportunidade de 
estar aqui na nossa Câmara de Vereadores de Carazinho, de poder dizer essas 
palavras para vocês, e reafirmar que, por ultimo, presidente, que a vice-presidência 
da câmara dos deputados esta a disposição, o que vocês precisarem, as 
articulações que vocês quiserem fazer em Brasília, os projetos que vocês  quiserem 
encaminhar em Brasília, e quiserem o nosso acompanhamento, nós estamos lá  a 
disposição, nós temos uma equipe lá montada única e exclusivamente para atender 
os nossos prefeitos, vereadores, nossos secretários, independente do partido 
político, independente da agremiação partidária que seja, nós estamos lá para 
atender a todos os interesses do nosso Rio Grande do Sul, quero que vocês se 
sintam a vontade  para usufruir, para se aproveitarem deste momento importante 
que o Rio Grande esta vivendo de ter um gaucho, um deputado federal do nosso 
estado na mesa diretora da câmara dos deputados, obrigado, bom trabalho para 
vocês, eu sei que esta câmara aqui é um exemplo no nosso estado, pelo seu 
trabalho, pela sua dedicação e pelo compromisso dos nossos vereadores com o 
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legislativo, com o parlamento brasileiro, com o povo da cidade de Carazinho, muito 
obrigado gente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; convido o Vereador Leandro 
Adams para proferir uma mensagem de agradecimento ao deputado federal Marco 
Maia, e ao mesmo tempo deputado, queríamos agradecer sua presença em nossa 
casa, dizer que a nossa casa esta a disposição sempre que quiser trazer boas 
noticias para o nosso município, essas noticias que o senhor trouxe do parlamento 
nacional, enfim dos investimentos que o governo federal, enfim a presidência do 
nosso pais vem fazendo, também queremos agradecer o seu trabalho  e a sua 
confiança depositada em nosso município, trazendo emendas, enfim, trazendo 
projetos, e agradecer também a confiança que o senhor tem depositado ao nosso 
vereador da casa, vereador petista, Vereador Leandro Adams, que também é nosso 
colega, nosso companheiro de administração da casa, foi presidente no ano 
passado, mas também esta nos auxiliando nesse ano, e também queremos registrar 
que esse projeto da cooperativa Aurora é um projeto com certeza nosso, nosso que 
eu digo, é de Carazinho, e precisamos do maior numero de forças políticas e forças 
que realmente façam a diferença, para que possamos tão logo a curto prazo trazer 
esse investimento para o nosso município, mais uma vez um agradecimento de 
todos, e passamos a apalavra para o nosso Vereador Leandro Adams; Vereador 
Leandro Adams; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, deputado federal 
Marco Maia, imprensa e outras autoridades já citadas no protocolo, deputado Marco 
maia, eu venho a essa tribuna fazer um agradecimento a vossa senhoria por ter 
colocado o seu mandato, o seu gabinete a disposição de Carazinho, e fazer um 
registro, porque existe muito discurso e pouca ação, eu sempre tenho dito que mais 
vale uma grama de ação do que uma tonelada de discurso, e vossa excelência fez 
essa grama de ação, conseguiu uma audiência com o ministro Miguel Jorge, onde 
foram representantes da Aurora, prefeito e autoridades local para tratar do assunto, 
e a respeito da Aurora, como falou o nosso presidente, isso já é uma expectativa do 
outro governo, e a nossa comunidade, não somente as lideranças políticas, mas a 
nossa comunidade, o nosso povo, criou uma expectativa muito grande em cima 
desse projeto, e isso mudará a história de Carazinho, então fica aqui, deputado, 
nosso agradecimento, do seu gabinete estar a disposição de Carazinho, essa 
semana mesmo o senhor esteve com o prefeito Aylton, tratando do PAC 2, junto ao 
gabinete da ministra Dilma, então fica o nosso agradecimento pela Seara, nosso 
agradecimento pela Aurora, e o nosso agradecimento por tudo que for possível 
fazer por Carazinho, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré: queremos 
também trazer um relato da nossa presidente e do diário da manhã e do presidente 
Nei Mânica, da impossibilidade de estender o convite a todos os vereadores na 
noite de hoje no evento, evento esse que o deputado estará sendo homenageado, 
mandaram o convite apenas para a presidência, então estarei lá representando 
vocês, tenham a certeza de que estarão bem representados, nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os 
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Senhores Vereadores para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada dia 22 de 
março, às 18h45min. 
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